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ROMÂNIA – JUDEŢUL TIMIŞ 

PRIMĂRIA ORAŞULUI JIMBOLIA  

 

RAPORT 

 

asupra stării generale, economice, sociale, culturale, sportive şi administrative a oraşului 

Jimbolia în anul 2011 

 

I. STAREA ECONOMICĂ  

 

1. Industria 

 - Profilul industrial al oraşului s-a modificat în timp. Astfel,dacã pâna în anul 2006 acesta 

era dominat de industria uşoarã (încălţăminte, confecţii, textile), în anul 2010, unele din 

firmele de acest profil reducându-şi  foarte mult activitatea sau chiar desfiinţându-se, evolund 

însă alte firme mari, de diverse profiluri cum ar fi industria electrotehnică şi electronică ( 

SUMIDA ROMANIA), industria mecanicã (CRH ROMÂNIA, RICHARD HALM 

TEHNOLOGIE, FAULHABER) . 

Cele mai mari firme industriale ale oraşului sunt: SUMIDA ROMÂNIA ( fosta VOGT 

ROMANIA – componente electronice, RICHARD HALM TEHNOLOGIE – pompe 

hidraulice, FAULHABER – micromotoare, KABEL SYSTEME-HATZFELD – cabluri pentru 

sisteme audio şi video, CRH ROMÂNIA– subansamble auto. 

La 31.12. 2011, în oraşul Jimbolia au fost înregistraţi un număr de 156 de firme ( 

societăţi comerciale mici şi mijlocii, persoane fizice, asociaţii familiale, organizaţii non 

profit), cu o cifră de afaceri de 55.989.408 mii lei, aşa cum reiese din bilanţurile depuse la 

Administraţia Finanţelor Publice Jimbolia, în aceasta nefiind incluse societăţile comerciale 

mari, care nu mai raportrează la Administraţia financiară Jimbolia.  În anul 2010 cea mai mare 

cifră de afaceri,  de 371.221.517 mii lei a înregistrat-o CRH ROMÂNIA, în cadrul firmei 

lucrând un număr de 595 de angajaţi, ponderea în cifra de afaceri de la nivelul oraşului fiind 

de 84%. O altă mare societate fiind SUMIDA ROMÂNIA cu o cifră de afaceri de 25.350.500 

lei şi un număr de angajaţi de 1045 în toate cele patru puncte de lucru, cu o pondere în cifra de 

afaceri de aproximativ 6%, firma lucrând în sistem lohn,  diferenta de 10% fiind împartită 

între celălalte 480 de firme. 

Agenţii economici au utilizat un numãr de 2274 angajaţi. 

Forţa de muncă ocupată în alte sectoare de activitate şi anume servicii publice 

(administraţie, finanţe, bănci, sănătate, învăţământ, poliţie, etc.) este de  728 persoane. 

La sfârşitul anului 2011 au fost înregistraţi un număr de 129 şomeri, din care 76 femei 

şi 53 de bărbaţi cu o pondere a somerilor fata de populatia stabilă activă, vârsta ( 18-62 ani) de 

1,66%, faţă de 1,9% la 01.01.2010. În cursul anului 2011 s-au înregistrat un număr de 16 noi 

dosare, în cursul anului existând un număr de 552 de dosare existente în plată pentru familiile 

care au beneficiat de ajutor social, conform Legii 416/2001. 

Comerţ şi prestări servicii 

Reţeaua comercialã a oraşului Jimbolia cuprinde 138 societăti comerciale, având 

urmãtoarele domenii de specializare: 

-  52 cu profil alimentar, nealimentar şi mixt 

-   8 cu profil de alimentaţie publicã 

- 78 cu profil de prestări servicii. 
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Cele 68 de societăţi de prestări servicii către populaţie funcţionează în domeniile 

întreţinere şi reparaţii auto, instalaţii sanitare, obiecte de uz casnic, croitorie, stomatologie, 

asigurări, tâmplarie, etc. 

Referitor la activitatea hotelierã din Jimbolia, aceasta cuprinde 3 hoteluri : 

Hotelul Santa Maria - (trei stele), oferă 16 camere cu un ambient modern, Restaurantul , 

hotelul Milano Classic – oferă spre cazare 15 camere şi  Pensiunea Eden oferă spre cazare 11 

camere şi 1 apartament. 

 

2. AGRICULTURA 

      Jimbolia are o suprafaţă agricolă de 9749 ha, din care 8990 ha arabil. Din această 

suprafaţă, 6361 ha  de teren arabil  sunt proprietate privată a persoanelor fizice, 2430 ha sunt 

proprietate privată a societăţilor agricole. Titlurile de proprietate au fost eliberate în proporţie 

de 99,9%. 

Pe teritoriul oraşului funcţionează SC Agricola San Giorgio SRL care  a exploatat  în 

anul 2011 o suprafaţă de 1829 ha. Este lăudabil faptul că în cursul anului 2011, conducerea 

unităţii a găsit soluţii pentru a practica o tehnologie superioară, cu utilaje moderne şi 

performante, relizând producţii foarte bune pe suprafeţele cultivate. 

 Producţii foarte bune a obţinut şi SC  Abelda SRL care a exploatat în anul agricol 

2010-2011 pe raza localităţii Jimbolia suprafaţa de 952 ha.    

 Totodată aceste două societăţi , în cursul anului 2011 , au asigurat pentru deţinătorii 

individuali de terenuri agricole, diferite sortimente de seminţe , îngrăşeminte, ierbicide şi alte 

substanţe necesare pentru întreţinerea culturilor şi au efectuat diverse lucrări agricole către 

micii producătorii din localitate 

În anul 2011, pe lângă cele două societăţi agricole menţionate mai sus, au mai lucrat 

teren S.A. Ceres  124 ha, SC Tehnoland 480 ha, SC Zappe and Soan 72 ha, SC Seviagro SRL 

189 ha, SC Logismo SRL 127 ha, SC Agro Prest SRL 112 ha, SC Rent Agro SRL 166 ha, SC 

Vest Land Company SRL 1171 ha, SC Inter Tehno Farm 104 ha.  

SC Agri Ellen SRL au livrat în decursul anului 2011 peste 16.000 capete porcine. 

SC Faust Florea – Usturoi SRL în anul 2011 au crescut peste 100 capete porcine şi 

24.000 pui de carne în mai multe serii. 

Tot în anul 2011 au  funcţionat două ferme de porcine aparţinând SC Smithfield Ferme 

SRL care livrează peste 25.000 capete pe serie. 

Creşterea interesului pentru agricultură în localitatea noastră este demonstrată şi de 

faptul că în cursul anului trecut a sporit parcul de tractoare şi maşini agricole. 

Situaţia parcului de tractoare şi maşini agricole la data de 31.12.2011 în localitatea 

Jimbolia a fost următoarea: 

Tractoare   110 buc. din care 15 din import 

Semănători păioase  32 buc 

Semănători prăşitoare  35 buc 

 Combine   30 buc 

 Remorci   80 buc  

 

3. SITUAŢIA INFRASTRUCTURII 

Serviciile de gospodărie orăşenească au fost asigurate de către SC AQUATIM SA care 

este concesionarul activităţilor de alimentare cu apă şi canalizare şi de către SC RETIM SA , 

care este concesionarul activităţii de salubrizare în oraşul Jimbolia. 

A. Alimentarea cu apă 

 Sursa – 9 foraje la 250 metri adâncime din care funcţionează 8 bucăţi 
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Echipare – pompe submersibile Grundfos 

Q=21 mc/h, H=36 mcA, P=3 kw 

 Debite: Max orar: 45 l/s 

Mediu orar: 27 l/s 

Max. zilnic: 42 l/s 

  Q anual (2004): 912.000 mc/an 

 Conducta de aducţiune OL Dn 150-225 mm, L=3,5 km 

 Înmagazinare – 2 buc. rezervoare 570 mc din inox supraterane. 

La intrarea în rezervoare se face clorinarea cu aparate de clorinare de tip Aldos-

Grundfos. 

Măsurarea volumelor de apă se face la intrarea şi la ieşirea din staţie cu debitmetre 

electronice. 

          Distribuţia apei se realizează cu o staţie de pompare care cuprinde 4 electropompe de tip 

Lawara, cu convertizoare de frecvenţă. Procesul de tratare este condus şi monitorizat prin 

intermediul calculatorului, monitorizarea şi intervenţia în cadrul procesului putându-se să se 

facă atât din staţie, cât şi de la distanţă, prin intermediul internetului. 

Livrarea apei se face 24 ore/zi, 365 zile/an. 

Reţeaua de distribuţie este inelară cu diametre între Dn 50-250 mm în lungime de 50 

km şi reţele de serviciu cu branşamente în lungime de 12 km. 

         Vol. max zilnic=4.347 mc/zi 

         Vol. mediu zilnic=2.800 mc/zi 

B. Canalizare-epurare 

2.1 Reţeaua de canal are o lungime de 8,5 km şi deserveşte în principal zonele de 

locuinţe la blocuri. Secţiunile sunt cuprinse între Dn 250-500 mm. 

Datorită configuraţiei terenului, sunt amplasate 4 staţii de pompare intermediare 

echipate cu pompe ACV 100. 

        . Staţia de epurare 

Capacitate: 41,7 l/s şi cuprinde: 

- treapta mecanică (bazin liniştire, deznisipator, decantor primar) 

- treapta biologică (bazine de aerare, decantoare secundare, concentratoare de 

nămol, bazin stabilizare nămol, staţie pompare nămol, staţie pompare ape 

uzate şi platforme de uscare) 

Receptorul autorizat pentru afluent: Bega Veche. 

Lungimea drumurilor în oraşul Jimbolia este de 43 km, din care străzi modernizate în 

lungime de 36 km şi străzi nemodernizate 7 km. 

 Toate străzile, indiferent că sunt sau nu sunt modernizate, au amenajate trotuare pe 

părţile unde sunt case. Trotuarele au îmbrăcăminte asfaltică în zona centrală, iar în zonele 

marginale sunt construite din cărămidă sau sunt betonate. 

 Reţeaua de alimentare cu gaze naturale este formată dintr-un racord de medie presiune 

de 6 ţoli cu o lungime de 750 ml, o staţie de reglare-măsurare amplasată în strada Calea 

Moţilor şi conducte de distribuţie a gazelor naturale de joasă presiune având o lungime de 42 

km, cu diametre cuprinse între 2 ţoli şi 8 ţoli. Aceste conducte de distribuţie sunt din oţel în 

lungime de 21.882 ml şi din polietilenă de înaltă densitate în lungime de 20.120 ml. 

 

C. INVESTIŢII 

 

În cursul anului 2011, în oraşul Jimbolia s-au continuat lucrările de reabilitare a reţelei 

de apă executare canalizare în Colonia agricolă Clarii Vii, investiţie finanţată din fonduri 
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guvernamentale, în conformitate cu OG nr. 7/2006, finalizându-se montarea a peste 2.000 m 

conducte de canalizare şi s-a început aducţiunea înspre staţia de epurare Jimbolia pe o lungime 

de peste 3.000 m, în valoare de 750.000 lei. Tot în conformitate cu OG nr. 7/2006, în anul 

2011 s-au alocat 100.000 lei pentru finalizarea lucrărilor de construire a bazei sportive din 

Colonia Agricolă Clarii Vii, având o valoare finală de 420.000 lei. 

S-a continuat procedura de actualizare a Planului Urbanistic General al oraşului, 

formulându-se propuneri de extindere a extravilanului astfel: cu suprafaţa de 12.91 Ha în Zona 

1 (N – Bălţi); cu suprafaţa de 14,72 Ha în Zona 2 (NE – Stadion Arpad Thierjung), cu 

suprafaţa de 174 ha în Zona 3 (E – str. Rapova/Negruzzi, cu suprafaţa de 44,13 Ha în Zona 4 

(S – DN 59A) şi cu 16,03 Ha în Zona 5 (N – DJ 157). 

Firma SC SUPERCONSTRUCT SRL a executat lucrări de modernizare a străzii Ion 

Vidu în valoare de 340.000 lei din total valoare licitată de 460.000 lei, lucrările urmând a fi 

finalizate în cursul anului 2012. 

În ceea ce priveşte Proiectul Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU), în cursul lunii 

decembrie 2011 s-a semnat contractul de finanţare, urmând ca în cursul anului 2012 să aibă 

loc licitaţiile de atribuire a contractelor de achiziţie publică şi să înceapă lucrările de execuţie. 

În cadrul proiectului Reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de 

specialitate al spitalului orăşenesc Dr. Karl Diel din Jimbolia, au avut loc licitaţiile de atribure 

a contractelor de execuţie, urmând ca în cursul anului 2012 să se execute toate lucrările, 

termenul de finalizare fiind de 3 luni de la data începerii lucrărilor.  

S-au finalizat lucrările investiţiei Înfiinţare seră cu dezvoltare pe verticală la spitalul 

Dr. Karl Diel din Jimbolia, în valoare de 1.313.251 lei. 

În anul 2011 au început lucrările pentru Reabilitarea, extinderea şi echiparea Centrului 

de zi pentru persoane cu dizabilităţi „Nu Mă Uita!” din oraşul Jimbolia, str. Dr. Victor babeş, 

nr. 13 în valoare de 2.722.511 lei, executate de către SC SAIFTIM SA Timişoara, investiţia 

urmând a se executa pe parcursul a doi ani. 

S-au finalizat lucrările de reabilitare şi modernizare a Casei de cultură din oraşul 

Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu, nr. 88. 

În cadrul anului 2011 s-au continuat lucrările pentru executarea celor două blocuri de 

locuinţe pentru tineri ANL – str. George Enescu, etapa a II-a – 60 unităţi locative. 

În trimestrul al II-lea şi al III-lea ale anului 2011 s-au efectuat lucrări de reparaţii 

drumuri orăşeneşti pe toate străzile asfaltate din oraşul Jimbolia, precum şi unele trotuare 

(Emmerich Bartzer, Republicii, Spre Nord, Zona blocurilor de pe strada Republicii, parcarea 

din spatele blocului ANL nr. 14 din strada calea Mărăşeşti), folosindu-se cantitatea de 700 

tone bitum. 

 

II. STAREA SOCIALĂ 

1. Asistenţa socială 

 

Biroul social din cadrul Primăriei Oraşului Jimbolia are ca obiectiv principal 

soluţionarea aspectelor sesizate de către diverse instituţii publice, persoane juridice, persoane 

fizice, cu privire la degradarea relaţiilor sociale la nivelul comunităţii locale . 

Astfel în anul 2011 au fost efectuate 81 anchete sociale pentru copii ai căror părinţi au 

plecat la lucru în străinătate. 

 25 anchete sociale solicitate de către Poliţie pentru copii delincvenţi. 

 36 anchete sociale solicitate de către Judecătorie privind încredinţarea 

minorilor în urma divorţului. 

 66 dosare preluate privind indemnizaţia pentru creşterea copilului. 
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 106 dosare preluate privind alocaţia de stat pentru copii. 

 15 anchete sociale privind acordarea banilor de liceu. 

 47 dosare pentru alocaţia de susţinere. 

 730 dosare de ajutor social în evidenţă din care 50/lună în plată pentru care se 

plăteşte o sumă de 93102 lei/ an. 

Am avut o bună colaborare cu DGASP Timisoara privind plasamentul unor minori în 

sistem de asistent maternal, acordându-le  acestora baza de date de care am dispus, precum şi 

deplasarea la locaţiile respective în vederea soluţionări celor sesizate. În cele mai multe din  

aceste cazuri s-a ajuns la concluzia că nu se dispune de resurse materiale şi financiare pentru 

întreţinerea acestor minori. 

 Având în vedere  Legea 416/2001 actualizată, beneficiarii acestei legi au obligaţia de a 

face dovada prin prezentarea  în cadrul biroului social a declaraţiilor pe propria răspundere 

trimestrial şi a adeverinţelor de la AJOFM lunar. 

 Aceeaşi procedură trebuie respectată şi de către responsabila cu alocaţiile de susţinere( 

L 277/2010). 

 Deasemenea au fost internaţi un număr de 15 beneficiari în căminul pentru persoane 

vârstnice şi a fost întocmită  documentaţia necesară pentru aceştia. 

 Nu în ultimul rând, serviciul social s-a implicat în preluarea, înregistrarea şi punerea în 

aplicare a prevederilor OUG 70/2011 privind ajutorul de încălzire pe combustibil deschis, 

gaze, lemne. 

Au fost preluate un număr de 29 solicitări pentru încălzirea pe gaze şi 112 solicitări 

pentru încălzirea pe lemne. 

Programul PEAD 2011-2012  privind distribuirea ajutoarelor alimentare care provin 

din stocurile de intervenţie comunitare  destinate categoriilor de persoane  cele mai 

defavorizate ( pensionarii cu pensii până la 400 lei, beneficiarii de ajutor social, persoanele cu 

handicap grav şi accentuat, somerii) 

S-au distribuit  alimente pentru cele patru categorii de beneficiari după cum urmează: 

-făină albă de grâu-10250 kg.               -făină de mălai -7211 kg. 

-paste făinoase-1543,40 kg.  -orez - 6393 kg. 

                        -biscuiţi -815,40 kg.                             –lapte praf-1326 kg. 

 

 Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia  este instituţia  de asistenţă socială care 

găzduieşte persoane vârstnice aflate în dificulate,  atât din oraşul Jimbolia,  cât şi din judeţ, 

conform Legii 17/2000 (republicată). 

Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul  Căminului pentru Persoane 

Vârstnice are următoarea structură: director, un contabil şef,  un administrator, un asistent 

social, un psiholog, un medic angajat cu 1/2 normă, 2 asistente medicale, 4 îngrijitoare, 4 

infirmiere, 1 spălătoreasă, o lenjereasă, 3 paznici, 2 bucătărese, un ajutor bucătăr, 1 şofer, un 

muncitor calificat. 

            Căminul furnizează servicii sociale de bază (ajutor pentru igienă corporală, îmbrăcare 

şi dezbrăcare, hrănire şi hidratare, transfer şi mobilizare, comunicare), servicii de suport şi 

socializare (efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, activităţi de administrare şi 

gestionare, activităţi de petrecere a timpului liber), servicii de asistenţă medicală şi îngrijire 

(asistenţă medicală ambulatorie, curativă, profilactică, paleativă), servicii sociale de 

recuperare şi reabilitare (consiliere, terapie ocupaţională, ergoterapie). 

În cursul anului 2011, din totalul de 95 de locuri, cât este capacitatea căminului, au fost 

ocupate în proporţie de 86% . Din cei 82 de beneficiari 46 sunt femei, 36 barbaţi. Din totalul 

beneficiarilor, 36 sunt jimbolieni.  
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Contribuţia beneficiarilor în anul 2011 a fost de  de 608 lei/lună/persoană.  

Pentru diversificarea şi îmbunatatirea calitatii vietii, beneficiarii desfaşoară o serie de 

activităţi de petrecere a timpului liber : vizionări TV, jocuri de societate (sah,table, rummy) 

citirea presei, audiţii muzicale şi discuţii în grup. Referitor la discuţiile de grup, se poate 

afirma că întâlnirea beneficiarilor în cluburi, contribuie la sporirea oportunităţii acestora de a 

descrie şi schimba experienţe, datorită contactelor sociale favorizate. Este evitată astfel 

dezvoltarea sentimentelor de izolare, se alimentează procesul de stimulare intelectuală şi 

emotionala prin propunerea de diferite subiecte de discutie. 

    În camin beneficiarii au la dispoziţie  o biblioteca (930 volume). De asemenea,  

efectuează diverse activitati practice: ajuta la curatatul zarzavatului , la efectuarea curăţeniei în 

camere şi curtea caminului etc., participă efectiv la toate activităţile desfăşurate în instituţie. 

În fiecare lună, într-un cadru festiv au fost sărbătorite persoanele care au avut ziua de 

naştere în luna respectivă, au primit dedicaţii muzicale, au servit prăjituri, suc, au dansat 

alături de invitaţi. 

În preajma sărbătorilor pascale, vârstnicii au fost vizitaţi de copii de la diverse şcoli şi 

grădiniţe,  care i-au încântat pe vârstnici cu mici spectacole şi daruri. 

În cursul lunii iunie un număr de 16 beneficiari au participat la excursia organizată la 

Mănăstirea Vasiova – Bocşa . 

 Sărbătorile de iarnă nu au trecut neobservate pentru persoanele din cămin, au primit 

 pachete cu dulciuri şi fructe, au ascultat colinde şi cântece de iarnă. 

 Vârstnicii din cămin au participat  la spectacolele organizate cu ocazia diferitelor 

evenimente în oraş, au acces la informatii mass-media, beneficiind de abonament la presa în 

limba naţionalităţilor conlocuitoare. 

Pentru îmbunătăţirea confortului persoanelor din cămin, s-a igenizat  secţia I şi III şi s-

a amenajat curtea interioară, s-au primit  sub  formă  de  donaţie : două  maşini automate 

pentru  spălat  vesela  montate  pe sectia  III  şi  secţia  II  precum  şi  un  mixer profesional 

pentru  bucătarie. 

   Veniturile  Căminului pentru Persoane  Vârstnice  pentru anul   2011 au  fost  de 

1.402.790   lei  şi   au  fost   formate din : 

                  - Transferuri Consiliul Local      -103.396 lei. 

                  - Transferuri Consiliul Judeţean  -750.000 lei 

                  - Venituri  proprii                         -528.671 lei. 

                  - Venituri din recuperarea unor  

                   cursuri de calificare                   -        633 lei 

                  - Venituri  din  sponsorizari          - 20.090  lei 

Consiliul Local Jimbolia şi-a  adus aportul  prin  implementarea unui  Proiect  pentru 

reabilitarea şi modernizarea Căminului pentru Persoane Vârstnice Jimbolia, Proiect selectat în 

cadrul Programului Operaţional Regional şi Cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul 

European de Dezvoltare Regională, valoarea Proiectului ridicându-se la 1.705.275.20 lei.   

   Prin implementarea proiectului Reabilitarea şi  modernizarea Căminului pentru 

Persoane Vârstnice s-a dorit  îmbunatăţirea condiţiilor de viaţă pentru persoanele aflate în 

cămin, prin acordarea de servicii la standarde europene. Astfel, a fost recompartimentat şi 

utilat blocul alimentar, respectându-se normele legale în vigoare privind circuitul alimentelor. 

De asemenea, spălătoria instituţiei a fost recompartimentată şi utilata, minimizând 

forte mult timpul de returnare a obiectelor spălate de la 7 -10 zile, cât era în trecut, s-a ajuns la 

o zi. Astfel, personalul a devenit mult mai eficient şi  mai operativ, realizând prompt toate 

cerinţele clienţilor nostri. 
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Prin renovarea  corpului de clădire  destinat personelor semidependente  s-au rezolvat 

unele probleme  privind mediul ambiental ( camerele au devenit mult mai luminoase, mai 

aeristite), prin înlocuirea tâmplăriei cu tâmplarie PVC s-a obţinut o temperatură mai ridicată  

atât în camere, cât şi în spaţiile comune. De asemenea, toate spaţiile au fost adaptate nevoilor 

acestora, crescând astfel gradul de accesibilitate şi autonomie a rezidenţilor. 

Cladirea a fost dotată cu instalaţii de prevenire şi stingere a incendiului, respectiv cu 

rezervă suplimentară de  apă, hidranţii interiori şi sistem  pentru detectare fum, ceea ce duce 

semnificativ la reducerea riscului de incendiu. 

Căminul pentru Persoane Vârstnice Jimbolia  se doreşte a fi cunoscut pentru condiţiile 

bune oferite tuturor beneficiarilor, pentru calitatea  serviciilor oferite, dar şi pentru atenţia 

sporită pe care o acordă personalităţii şi nevoilor fiecarui individ. Oferim un ambient cald, 

placut, personal amabil şi dedicat, profesionalism şi, nu în ultimul rând, prietenie. 

      Exista un interes deosebit din partea întregului personal pentru creşterea gradului de 

confort şi satisfacţie al beneficiarilor, aceasta remarcandu-se în atitudinea pozitivă, calmă şi 

relaxată a persoanelor vârstnice din cămin. 

  Beneficiarilor nu le este restrictionată în nici un fel libertatea de mişcare, de exprimare, de 

petrecere a timpului liber, dimpotriva, aceştia sunt încurajaţi să se manifeste într-o manieră 

independentă   

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi „ NU MĂ UITA” este un serviciu social 

al Consiliului Local Jimbolia. În conformitate cu Ordinul nr. 25/2004 privind Standardele 

minime obligatorii privind centrele de zi pentru copii cu dizabilităţi, centrul de zi este un 

serviciu pentru protecţia copilului, a cărui misiune este de a preveni abandonul şi 

instituţionalizarea copiilor, prin asigurarea, în limita celor 15 locuri disponibile, pe 

parcursul a 8 ore de luni până vineri, a unor activităţi de îngrijire, educaţie, abilitare-

reabilitare, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă 

independentă, orientare şcolară, cât şi a unor activităti de sprijin, consiliere, educare pentru 

părinţi sau reprezentanţii legali. 

Centrul de zi pentru copii cu dizabilităţi şi-a început activitatea în data de 1.07.2002, 

şi a fost înfiinţat în  urma hotărârii consilului local Jimbolia (H.C.L nr. 336/2 din 

13.11.2001) sub denumirea de: „ serviciu public de asistenţă ocazională a personelor cu 

handicap de pe teritoriul oraşului  Jimbolia şi localităţile învecinate” .  

 

 

 

În anul 2011 structura personalului era: 

  Studii 

superio

are 

Studii 

medii/generale 

Personal angajat cu contract individual de muncă 

  

 4 

  

3/2 

Funcţionari publici                                            
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   1  - 

Total                                                      

  

  

 5 

  

 5 

Din care personal administrativ                            

  

  

  

  

 2 

 

În anul 2011 programul centrului a fost structurat astfel : 

A. – activităţi cu copii  care sunt înscrisi la şcoala speciala Dumitru Ciumăgean din 

Timişoara, 8 elevi. 

B. - terapiile individuale, pentru copiii care nu frecventează o formă de învăţământ formală, 

7 asistaţi. 

Clasele au fost organizate în funcţie de vârsta copiilor, nivelul lor de dezvoltare 

psiho-motorie şi spaţiul aferent sălii respective. Clasa este comasată, sunt elevi înscrişi în 

clasele I-IX. Aceştia parcurg şi îşi însuşesc materia şcolară împreună cu pedagogul 

centrului de zi, iar la sfârşit de semestru merg la şcoala specială Dumitru Ciumăgean din 

Timişoara pentru a fi evaluaţi. În anul 2011, un elev a înregistrat un progres semnificativ, 

astfel a fost posibilă înscrierea lui în clasa a V a, la Şcoala Generală nr.1 din localitate.  

Programul copiilor din cadrul grupelor educaţionale nonformale cuprinde 

următoarele activităţi : 

- educarea deprinderilor de autoîngrijire şi igienă personală, educarea deprinderilor de 

autonomie socială, stimularea şi dezvoltarea limbajului, stimulare polisenzorială, abilităţi 

manuale, activităţi gospodăreşti, terapie prin joc, terapie ocupaţională, activităţi recreative 

şi de socializare. 

Aceste activităţi au ca scop stimularea, îmbunătăţirea şi consolidarea abilităţilor şi 

disponibilităţilor cognitive, psihomotorii, afectiv-relaţionale şi social-adaptative. 

Copiii din centrul de zi au beneficiat, pe lângă activităţile de grup, (artterapie, poveşti, 

dans, ludoterapie, meloterapie) şi de terapiile individuale, logopedice. 

În cadrul acestui program de activităţi copiii au mai beneficiat de transport gratuit de la 

domiciliu la centru şi retur, de servirea gratuită a micului dejun şi a mesei de prânz, 

furnizată de către Spitalul Orăşenesc Dr. Karl Diel Jimbolia.  

Asistentul social a realizat Clubul de stimulare polisenzorială şi relaxare pentru un număr 

de 7 copii, până în luna iulie 2011 (motivul întreruperii acestei terapii s-a datorat mutării 

centrului de zi într-o altă locaţie şi a lipsei spaţiului pentru amenajarea corespunzătoare a 

Clubului de stimulare polisenzorială şi relaxare), având ca scop desensibilizarea senzorială 

la nivel auditiv, tactil, vizual şi relaxarea copiilor cu dizabilităţi.  

Pentru Clubul de stimulare polisenzorială şi relaxare, asistentul social a realizat 

următoarele: 

Program personalizat de intervenţie – completarea trimestrială a obiectivelor; 

Completarea trimestrială a fişelor de înregistrare a progreselor pentru un număr de 7 copii; 
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Asistentul social realizează demersurile necesare includerii şi apoi participării copilului la 

serviciile oferite de instituţie, consilierea socială şi sprijinul în vederea integrării sociale a 

copilului. 

Numărul total de copii aflaţi în evidenţa centrului la începutul lunii ianuarie 2011- 15, iar la 

sfârşitul lunii decembrie 2011 – 15. 

Numărul celor plecaţi din centrul de zi pentru copii cu dizabilitati  în anul 2011 este de 1 

copil. Renunţarea s-a făcut în favoarea frecventării unei instituţii de învăţământ de masă. 

Serviciul de informare şi consiliere a avut un număr de 15 beneficiari. 

În cadrul serviciului logopedic este încadrat un logoped cu jumătate de normă, având în 

evidenţă un număr de 8 copii. 

Scopul activităţii logopedice este: formarea, dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii limbajului 

şi a comunicării, la copiii cu tulburări de vorbire şi/sau comunicare, precum şi identificarea 

modalităţii optime de comunicare pentru fiecare copil (verbală-nonverbală). 

Copiii au fost programaţi la şedinţele logopedice o dată pe săptămână, în funcţie de vârsta 

copilului şi diagnosticul logopedic. Logopedul a întocmit documentaţia aferentă terapiei 

logopedice: 

- 8 fişe de examinare logopedică, prezenţele copiilor la terapie, 

- 8 fişe de evaluare a progreselor în raport cu obiectivele propuse, completate trimestrial; 

- Programele personalizate de intervenţie şi întâlnirile trimestriale în microechipă pentru un 

număr de 8 copii. 

S-au organizat şedinţe cu părinţii pe diverse teme, în funcţie de nevoile observate. În anul 

2011 au fost organizate 2 întâlniri ale părinţilor în care au fost comunicate diverse aspecte 

organizatorice ale centrului de zi. 

S-a urmărit menţinerea legăturii cu partenerii convenţiilor de colaborare şi s-au organizat 

periodic întâlniri şi activităţi comune. 

Au fost aplicate chestionare părinţilor, în vederea obţinerii de informaţii care contribuie la 

buna desfăşurare a acestui serviciu atât cu privire la nevoile copiilor cât şi la cele ale 

părinţilor. 

Asistentul social şi pedagogul au organizat activitatea clubului de poveşti pentru 15 copii, 

având ca scop îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare şi socializare ale copiilor cu 

dizabilităţi.  

În anul 2011 au beneficiat de şedinţe de ergoterapie 5 copii. Obiectivele au vizat, după caz: 

- motricitatea fină: respectiv coordonarea oculo-motorie şi bimanuală, prehensiunea, 

tonusul muscular la trenul superior, sensibilitatea tactilă a extremităţilor, stabilizarea 

membrului dominant de lateralitate, grafo-motricitatea, diferite abilităţi manuale de 

bază, postura în timpul activităţii, etc.; 

-  autonomia personală şi în plan cognitiv: structurile perceptiv-motrice de formă, 

culoare, mărime, grosime, schemă corporală, lateralitate, orientare spaţio-temporală în 

plan bidimensional, etc. 

Ca urmare a activităţilor specifice pe care copiii le-au desfăşurat, aceştia au obţinut 

progrese şi achiziţii noi în funcţie de potenţialul, posibilităţile şi patologia fiecăruia. 
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Copiii care au frecventat în anul 2011 clubul de dans au fost in număr de 12, au participat o 

dată pe săptămână. Activitatea este recreativă şi relaxantă, copiii învaţă să-şi cunoască mai 

bine corpul, să experimenteze mişcări noi, se socializează şi acceptă mai uşor interacţiunea 

cu celelalte persoane. În cadrul grupului există activităţi libere, dar şi activităţi dirijate, un 

ritual de început şi în final relaxare. 

Instructorul de dans este colaborator din partea Clubului Copiilor Jimbolia.  

Artterapia ca şi activitate în centrul de zi are ca scop creşterea stimei de sine a copiilor, 

punerea în valoare a întregului potenţial restant, a abilităţilor de a interacţiona în cadrul 

grupului. 

Obiectivele vizează, după caz: - motricitatea fină: respectiv coordonarea oculo-motorie şi 

bimanuală, sensibilitatea tactilă a extremităţilor, stabilizarea membrului dominant de 

lateralitate, grafo-motricitatea, diferite abilităţi manuale de bază, postura în timpul 

activităţii, structurile perceptiv-motrice de formă, culoare, mărime, grosime, orientare 

spaţială în plan bidimensional, etc. 

Prin activităţile de artterapie: modelaj, desen, pictură, etc, se urmăreşte asimilarea 

principalelor elemente de limbaj plastic, dezvoltând capacitatea copilului de a se exprima 

uneori mai repede şi mai uşor decât prin comunicarea verbală şi duc la dobândirea unor 

deprinderi practice, legate de cunoaşterea diferitelor procedee sau a unor tehnici de lucru, 

folosirea culorilor de apă sau de ulei, amestecuri cromatice, modelarea lutului sau a 

diferitelor materiale, realizarea de mărţişoare, felicitări, măşti, diferite decoruri pentru 

Crăciun, Paşti, Carnaval. 

De artterapie, în anul 2011, au beneficiat 14  copii. 

Activitatea de bază a ludoterapiei este bazată pe joc, care este adaptat, individualizat, 

particularizat, în funcţie de nevoile şi potenţialul copilului. 

Activităţile ludice sunt organizate în grupe de 2-4 copii, pentru a facilita jocurile de 

mişcare, jocurile simple caracteristice copilului mic, jocurile complexe cu reguli si jocul 

didactic cu scopul de învăţare. 

în prezent, de aceste activităţi ludice beneficiază 14 copii, jocurile se desfaşoară în funcţie 

de anotimp, afară în curte sau în sala de joacă. 

îngrijitoarea  asigură menţinerea stării de igienă a copiilor cu dizabilităţi care nu au formate 

abilităţile de autonomie personală. 

În acest scop, activitatea desfăşurată presupune următoarele: 

asigurarea băii cu prosoape curate, umplerea săpunierelor cu săpun lichid; 

pregătirea oliţelor, a bureţilor şi mănuşilor necesare toaletării copiilor ce nu au achiziţionat 

controlul sfincterian; 

participarea la deplasarea copiilor de la maşină în clădirea centrului, sprijin acordat inclusiv 

copiilor dependenţi motor; 

însoţirea copiilor la toaletă şi realizarea igienei corporale ori de câte ori este necesar; 

alimentarea copiilor care necesită sprijin; 
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Obiectivele stabilite, conform Strategia de dezvoltare a Centrului de Zi pentru copii cu 

dizabilităţi „Nu mă uita” Jimbolia pe perioada 2012-2014,  pentru anul 2011 au fost 

realizate.  

 

 2. Starea de sănătate 

 SPITALUL DR. KARL DIEL funcţionează cu 125 de paturi , din care : 30 de paturi 

secţia medicină internă ( din care 10 paturi neonatologie), 15 paturi compartiment pediatrie, 10 

paturi comp. boli infecţioase, 15 paturi comp. obstretrică ginecologie ( din care 5 paturi nou 

născuţi) , 25 de paturi secţia chirurgie generală ( din care 10 paturi chirurgie, 5 paturi urologie, 

5 paturi ortopedie-traumatologie , 5 paturi ATI), 25 paturi secţia pneumologie ( din care 20 de 

paturi comp. TBC). 

Toate secţiile medicale au corespondent de cabinet medical  în ambulatoriul integrat şi 

suplimentar, în ambulatoriu mai funcţionează cabinet  de oftalmologie , dermatovenerologie, 

planificare familială. În cadrul spitalului mai funcţionează un laborator de analize medicale şi 

radiologie.  Această structură organizatorică a fost avizată de Ministrul Sănătăţii şi aprobată de 

Consiliul Local al orasului în luna iunie  2011.  

               În cadrul spitalului lucrează un număr de 23 de medici, toate specialităţile medicale 

fiind acoperite cu personal medical superior.  

În anul 2011 , în cadrul spitalului au fost internaţi un număr de 5317 pacienţi ( din care 5236 

pacienţi cu domiciliu în  jud. Timiş şi 81 de pacienţi cu domiciliul în alte judeţe ale ţării).  

În cadrul ambulatoriului integrat au fost acordate 11432 de consultaţii (din care 6492 

consultaţii ptr. pacienţi din mediul urban şi 4940 de consultaţii pentru pacienţi din mediul 

rural) , iar la  camera de gardă s-a prezentat un număr de 7066 de pacienţi ( din care 4210 

pacienţi din mediu urban, 2856 de pacienţi din rural). 

Secţia de chirurgie generală şi compartimentul de obstetrică ginecologie a beneficiat de 

investiţii semnificative în anul 2011 cu fonduri de la Ministerul Sănătăţii ( 600.000 lei 

reparaţii capitale  şi   245.938 lei    pentru achizitia de echipamente medicale, respectiv : Trusa 

laparoscopie, masa chirurgicala radiotransparenta, lampa scialitica). Prin reparaţiile capitale s-

au realizat circuite funcţionale conform prevederilor legale, s-a făcut recompartimentarea 

spaţiilor astfel încât cele două secţii beneficiază de câte două saloane de pacienţi suplimentar 

şi grupuri sanitare noi.  

Deasemenea, tot cu fonduri de la Ministerul Sănătăţii s-a achiziţionat un ecograf doppler color 

pentru secţia de medicină internă în valoare de 148.794 lei. 

Dotarea cu echipamente medicale a adus un plus semnificativ de calitate serviciilor medicale 

acordate, în cadrul secţiei de chirurgie generală se pot face intervenţii medicale laparoscopice 

şi endocopice la un nivel ridicat de calitate şi complexitate. Deasemenea acurateţea 

diagnosticelor ecografice a crescut semnificativ prin achiziţionarea ecografului doppler. 

Suplimentar bugetului alocat de Ministerul Sănătăţii, Consiliul local al oraşului a participat cu 

suma de 56.985 lei ( 3 % din valoarea investiţiilor reprezentând reparaţii capitale şi 5% din 

valoarea investiţiilor în aparatură medicală). 

Colaborarea cu medicii de familie ( 7 medici de familie în Jimbolia , 15 cabinete de medici de 

familie în teritoriu arondat )  a fost una bună, 15% din pacienţii externaţi au fost internaţi cu 

bilet de trimitere de la medicul de familie. Toţi medicii de familie sunt în contract cu CASS 

TIMIŞ. 

Contractul cu  Casa de Asigurări de Sănătate , în anul 2011 a fost în sumă de 6.237.099 lei 

pentru servicii medicale spitaliceşti şi 162.345 lei pentru servicii medicale în ambulatoriu 

integrat. 
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Din bugetul de stat pentru finanţarea acţiunilor de sănătate şi programe naţionale s-a alocat în 

anul 2011 suma de 131.000 lei. 

 În oraşul Jimbolia funcţionează un număr de 7 medici de familie şi un număr de 8 

cabinete stomatologice private. Un număr de 4 farmacii private deservesc cetăţenii 

jimbolieni. 

 

 3. Învăţământ 

  

A. Învăţământ preşcolar 

În oraşul Jimbolia funcţionează 2 grădiniţe cu presonalitate juridică, şi anume: 

 Grădiniţa cu Program Prelungit Jimbolia, căreia îi este arondată ca structură Grădiniţa 

cu Program Normal Clarii Vii; 

 Grădiniţa cu Program Normal nr. 2, căreia îi este arondată ca structură Grădiniţa cu 

Program Normal nr. 3. 

În aceste grădiniţe sunt cuprinşi 418 preşcolari, respectiv 233 la Grădiniţa cu Program 

Prelungit şi structura sa şi 185 la Grădiniţa cu Program Normal nr. 2 şi structură,  înscrişi în 18 

grupe şi îndrumaţi de un număr de 22 de cadre didactice calificate, din care 2 cu funcţie de 

conducere. Din aceste grupe de preşcolari 4 funcţionează în regim de program prelungit (12 

ore pe zi, 11 luni pe an) şi 14 cu program normal, 16 grupe cu limbă de predare română, 1 

grupă cu limbă de predare germană şi 1 grupă cu limbă de predare maghiară. 

 În activitatea lor cadrele didactice sunt sprijinite de 3 cadre didactice auxiliare şi 8 

persoane încadrare ca personal nedidactic.  

 Acţiunile desfăşurate în aceste organizaţii sunt coordonate şi aprobate de către 

Consiliul Profesoral  şi Consiliul de Administraţie, iar calitatea învăţământului este certificată 

de către Comisiile de Evaluare şi Asigurare a Calităţii din fiecare unitate, din ultimele două 

făcând parte, pe lângă cadre didactice şi reprezentaţi ai Primăriei, Consiliului local şi 

Comitetelor consultative ale părinţilor. 

      În luna octombrie, activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit Jimbolia a fost supusă, 

pe toate palierele activităţii sale, controlului ARACIP şi se poate sublinia aprecierea bună şi 

foarte bună a comisiei, privind activitatea unităţii.  

 Pe lângă activitatea cuprinsă în Curriculum s-au desfăşurat activităţi extraşcolare şi de 

voluntariat, constând în participarea întregului personal şi a copiilor, la diverse concursuri, 

sesiuni de comunicări, simpozioane, unele dintre ele desfăşurându-se sub tutela Centrului de 

Resurse pentru Educaţie şi Dezvoltare, care are sediul în str. T. Vladimirescu nr. 71. 

      Trebuie menţionat faptul că în lunile februarie – iunie tot personalul din învăţământul 

preşcolar a participat la cursuri de perfecţionare în cadrul Proiectul pentru Reforma Educaţiei 

Timpurii (PRET). 

 Între unităţile şcolare şi comunitate s-au încheiat parteneriate pe proiecte educaţionale, 

ceea ce a dus la sprijinirea acestor unităţi, prin: sponsorizări, diverse donaţii şi implicare 

directă. Lăudabilă este iniţiativa Grădiniţa cu Program Prelungit, de a încheia un contract de 

parteneriat cu Societate pentru părinţi şi copii (SCOP) Timişoara, în vederea colectării a 2% 

din impozitul pe venitul global al persoanelor fizice şi juridice, acţiune ce se desfăşoară de 4 

ani consecutiv şi care a implicat peste 300 de părinţi şi alţi actori din comunitate interesaţi, 

astfel în anul 2011 s-a reuşit strângerea sumei de 12000 lei, bani ce se vor cheltui în perioada 

următoare conform priorităţilor stabilite de factorii decizionali. 

 S-au încheiat parteneriate cu diverse entităţi publice şi private cum ar fi: Clubul 

copiilor, Muzeul „Ştefan Jäger”, Biblioteca orăşenească, Şcoala cu clasele I-VIII nr. 1, 
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Biserica ortodoxă, Poliţia oraşului, Teatrul de păpuşi Arad, Căminul pentru persoane 

vârstnice, Căminul de zi „Nu mă uita”, cât şi cu unităţi şcolare din ţară. 

 În fiecare an, cu spijinul Primăriei am organizat excursii cu diferite teme şi serbări 

prilejuite de diverse evenimente. 

 Pentru promovarea imaginii grădiniţelor, prin proiectul educaţional „Descoperă, învaţă 

şi creează” s-au desfăşurat mai multe concursuri, ca primă ediţie dar şi continuarea lor în a - 

II- a ediţie, acestea fiind cofinanţate de către Consiliul Judeţean Timiş, prin Agenda culturală a 

Centrului de Cultură şi Artă, la nivel: local, judeţean, regional şi naţional.  

Evenimentele şi acţiunile desfăşurate au fost reflectate cu obiectivitate în revista 

grădiniţei „În lumea piticilor”, editată de 2 ori pe an. 

Buna colaborare cu comunitatea s-a refelectat şi în asigurarea unor condiţii deosebite 

oferite copiilor (amenajarea rampelor de acces pentru persoanele cu dizabilităţi, amenajarea 

spaţiilor de joacă, diverse reparaţii curente şi susţinerea financiară a tuturor utilităţilor. 

 Pe lângă sprijinul autorităţilor locale, de mare ajutor a fost implicarea părinţilor în 

toate aspectele muncii de educaţie. 

B. Învăţământul primar şi gimnazial 

Şcoala generală cu clasele I – VIII nr.1 Jimbolia îşi desfăşoară activitatea în 4 clădiri, 

după cum urmează : 

a.- Învăţământul primar se desfăşoară în 2 clădiri ale unităţii,astfel: 

- clădirea de pe strada Lorena nr.35(17 clase cu 17 învăţători); 

- clădirea de pe strada Enescu nr.1/A(5 clase  cu 5 învăţători). 

La cursurile învăţământului primar sunt înscrişi un număr total de 484 elevi, aceştia fiind 

repartizaţi în 22 clase, astfel : 

-19 clase cu predare în limba română. 

-1 clasă învăţământ simultan în limba maghiară (13 elevi); 

-1 clasă învăţământ simultan în limba germană (9 elevi); 

-1 clasă tip „A doua şansă”, învăţământ simultan cu predare în limba română; 

 În învăţământul primar sunt încadrate 22 de cadre didactice, din care unul este necalificat. 

b.-.Învăţământul gimnazial se desfăşoară în 2 clădiri, după cum urmează : 

- clădirea de pe strada T.Vladimirescu nr.81, în care funcţionează 5 clase, cabinetul de 

informatică, cabinetul de chimie, laboratorul de fizică, laboratorul de biologie, cabinetul de 

muzică, C.D.I.; 

- clădirea de pe strada T.Vladimirescu 83 cu 18 săli de clasă şi 2 cabinete – matematică şi 

fonetic, precum şi birourile. 

La cursurile învăţământului gimnazial sunt înscrişi un număr total de 495 elevi repartizaţi în 

22 clase, dintre care : 

- 20 clase cu predare în limba română; 

- 2 clase cu predare în limba maghiară (una simultan clasa a V-a şi a VI-a şi una de sine 

stătătoare- clasa a VII-a cu 11 elevi). 

În învăţământul gimnazial predau 44 cadre didactice. 

Secţia sportivă – lupte libere are 2 grupe (una începători şi una avansaţi) şi un cadru didactic 

calificat. 

Personalul didactic auxiliar este alcatuit din: 

- 2 secretare ,1laborant, 1 administrator, 1 bibliotecar 

 Personalul nedidactic este  alcatuit din: 

-4 ingrijitoare, 1 fochist, 3 muncitori de intretinere. 

Realizări : 
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În anul scolar 2010/2011 Şcoala generală cu clasele I – VIII Jimbolia a obţinut mai –multe 

distincţii dintre care amintim: 

Limba română 

 Concursul - Olimpicii cunoasterii- 

          -Dobre David - premiul II,  94 de puncte,  clasa a VII-a E 

             -Mentiuni - Busuioc Medeea,82 de puncte, clasa a VIII-a D 

                                Valean Teodora, 82 de puncte, clasa a VIII-a A 

                                Balog Patricia, 82 de puncte , clasa a VIII-a A 

                                Coste Daniela, 82 de puncte, clasa a VII-a E 

 Olimpiada scolara: 

                              Valean Teodora –mentiune Faza Judeţeană 

Matematică 

 Cangurul matematic etapa judeţeana -3 premii I 

 Olimpiada faza zonală -3 premii I , 5 premii II , 4 premii III , 5 mentiuni 

Limba engleză 

 Englisch made Fun -1 loc III etapa judeţeană 

Educaţie fizică şi sport 

 La campionatul de şah organizat de liceul din Jimbolia -  s-au obţinut două locuri I şi 

alte locuri fruntaşe. 

 La concursul de tenis de masa - elevii Dobre David şi Dobre Elisei s-au clasat pe 

locurile I şi III obţinând calificarea la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar faza 

judeţeană. 

 Eleve ale şcolii au participat la diferite turnee de handbal la mai multe categorii de 

vârsta având o calificare la O.N.S.Ş. faza judeţeană.  

 La fotbal echipa de băieţi de la ciclul primar au câştigat un turneu organizat de şcoala 

noastră. 

 

Muzică 

 Premiul I-Festival judeţean-Vetre Străbune 

Desen 

 Numeroase premii la diverse concursuri judeţene 

Clubul sportiv scolar –secţia de lupte 

 Campionat naţional juniori : 

                  -Dobre David –locul III  

                  -Iancu Maria-locul III 

 Campionatul naţional CSS-LPS 

                  -Cilian Ionel –locul I-Campion Naţional 

                  -Dobre Tabita –locul III 

 Campionatul Naţional Cadeti 

                -Cilian Ionel –locul I –Campion naţional 

                -Dobre Tabita-locul I-Campion naţional 

 Campionatul naţional copii 

                -Catargiu Esmeralda-locul V 

 Cupa României juniori  

                -Dobre David –locul I 

                -Iancu Maria-locul III 

                -Cilian Luminiţa-locul V 
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 Cup of Olympics Hopes Slovenia  

               -Dobre David –locul III 

 Campionatele Europene Juniori-Zdrenjanin, Serbia 

              -Dobre David 

 Campionatele Europene Cadeti –Varşovia , Polonia  

De menționat că la concursurile școlare (Eurojunior, Lumina Math, Media Kinder, 

Thinkquest, Jimbomath) și proiectele educative ( ”Poeziile copilăriei”,”Anotimpurile 

bucuriei”, ”Planeta verde ”, ”Fizica este în toate”, ”Copilăria”, ”În ochii mamei mele”) elevii 

claselor primare  au obținut rezultate remarcabile. 

Proiecte importante : 

Simpozionul internaţional –Educaţia un drum mereu spre cunoaştere-ediţia I  

Proiectul Green Banat în colaborare cu Primăria Jimbolia  

Proiecte Transfrontaliere-in colaborare cu Asociaţia Banat Ripensis  

23 proiecte finantate de Consiliul Judetean Timis –valoare de peste 8000 Ron dintre care mai  

importante amintim: Săptămâna Şcolii  Jimboliene , Planeta Pământ –o planetă curată, 

Concursul Jimbomath , Festivalul Jimborock  

Baza materială  

-Amenajarea celui de-al doilea cabinet de informatică prin dotarea cu 16 laptopuri si un server  

-modernizarea grupurilor sanitare în clădirea de pe str. Lorena  

C. Invăţământul liceal 

          In prezent - anul şcolar 2011-2012-  Grupul Şcolar " Mihai Eminescu " Jimbolia 

cuprinde un număr de 942 elevi la cursuri de zi din care 339 elevi sunt jimbolieni, adică 36 % , 

diferenţa fiind din localităţile invecinate organizaţi in : 

- 25 clase liceu zi ( matematică- informatică -4 clase, filologie -4 clase, mecanică - 3 

clase, electric - 5 clase, construcţii, instalaţii şi lucrări publice - 2 clase, electronică şi 

automatizări - 3 clase, textile- pielărie 2 clase, turism si alimentaţie publică - 1 clasa, 

comerţ - 1 clasă. 

- 4 clase liceu - rută progresivă( electric- 2 clase, mecanică - 2 clase) 

- 5 clase liceu- seral( electric - 3 clase, mecanică -2 clase) 

- 1 clasă postliceal -electronică automatizari 

In cadrul acestei unitîţi şcolare în prezent funcţionează un număr de 35 clase, 

activitatea scolară fiind asigurată de 66 cadre didactice din care : 45 profesori, 13 ingineri, 

8 maiştri la care se adaugă  20 persoane încadrate pe funcţii administrative, pază şi 

servicii.  

 

4. Cultură şi sport 

În perioada 3 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011, la Casa de Cultură din Jimbolia au 

avut loc următoarele activităţi culturale: 

A. Activităţi  desfăşurate conform  Agendei culturale a oraşului Jimbolia: 

Nr. 

crt. 

Denumirea acţiunii    Perioada  

 

01. Aniversare Mihai Eminescu – Expoziţie de carte şi recital de poezie. 

Depunere de flori la statuia poetului. 

ianuarie 

02. Decernarea Premiului „Mihail Avramescu” - ed a VI-a ianuarie 

03. 80 de ani de la naşterea poetului Petre Stoica – expoziţie de manuscrise, 

fotografii, articole de presă, tiparire carte 

februarie 

04. Cupa Femina (handbal feminin) martie 



 16 

05.  Europa noastră - simpozion aprilie 

06. Emil Cioran – 100 de ani de la naştere. Expoziţie de carte. Concurs „Cine 

ştie câştigă”, având ca tematică viaţa şi opera lui Emil Cioran. 

aprilie 

07. Icoana din sufletul copilului – atelier şi expoziţie de icoană pe sticlă aprilie 

08. Ziua Europei – Zilele sportului pentru toţi  mai 

09. Memorialul Stefan Jäger mai 

10. Raliul Jimbolia -ed. a IX-a mai 

11. Jimbolia International Electronic Beat Music Festival 2010 – Festival de 

muzică electronică 

          mai 

12. Lucian Blaga – comemorare a 50 de ani de la moartea poetului. Expoziţie 

de carte şi medalion literar artistic. 

mai 

13. Jimbo-Blues - ed. a IX-a mai 

14. Tabără de creaţie artistică – ediţia a III - a mai 

15. 1 Iunie- Ziua internaţională a copilului iunie 

16. Publicaţii umoristice – expoziţie de publicaţii satirice din Banat şi din ţară. iunie 

17. Juvenis Jimborock iunie 

18. Zilele Jimboliene - ed. a XIV-a august 

19. Mihail Sadoveanu – comemorare a 50 de ani de la moartea scriitorului. 

Expoziţie de carte. Lansare de carte. 

august 

20. Ruga Jimboliană - ed. a VI-a, spectacol folcloric august 

21. Competiţii sportive organizate în cadrul Zilelor Jimboliene: campionate de 

minifotbal, tenis de câmp, tenis de masă, karate, lupte libere, baschet, 

handbal feminin şi masculin. 

august 

22. Expoziţie colectivă de pictură: „Formă şi culoare” august 

23. Jimbolia  în acte şi documente interbelice – expoziţie.  august 

24. Tabără internaţională de împletituri din paie şi alte obiecte de artizanat septembrie 

25. „Nr.1” – expoziţie cu primul număr al publicaţiilor bănăţene octombrie 

26. Memorialul Georgeta (Otrok) Gazibara – ed. a IV – a – cross pe diferite 

categorii de vârstă 

octombrie 

27. Cupa Clubului (Campionat de şah; Campionat de bridge) noiembrie 

28. Primele publicaţii bănăţene postdecembriste decembrie 

29. Ziua Naţională a României decembrie 

30. Cupa de iarnă. Handbal feminin decembrie 

31. Sărbătoarea de Ignat - ed. a XI-a - tradiţii şi obiceiuri decembrie 

32. Festivalul Internaţional: „O, brad frumos!” - ed. a XVI-a decembrie 

 

B. Activităţi cultural-sportive  organizate suplimentar faţă de Agenda culturală a 

oraşului Jimbolia: 

 

Participarea la întâlniri de concepere şi elaborare de proiecte pe teme culturale, atât la 

Jimbolia, cât şi în Serbia (Kikinda, Zrenjanin) şi Ungaria (Mako, Szeged), stabilirea de 

legături culturale între Jimbolia şi localităţile mai sus menţionate.  

Promovarea activităţilor culturale jimboliene prin participarea ansamblului de dansuri 

populare al Casei de Cultură şi a trupei rock AIM, la evenimente culturale organizate în aceste 

zone şi prezentarea evenimentelor culturale jimboliene la care pot participa colaboratorii noştri 

din aceste localităţi şi nu numai. 
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Prin proiectul finanţat de Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 

2007 – 2013: Dans şi muzică fără frontiere, s-au  organizat concerte dedicate compozitorului 

Bartók Béla şi un festival de dansuri populare Banat Triplex Confinium. 

În ceea ce priveşte Festivalul – Concurs „Lada cu zestre” 2010, oraşul Jimbolia a 

obţinut Locul III la oraşe iar secţiunile premiate au fost: Locul II Bică Andreea – solistă, Locul 

I Florea Evdochia şi Gruescu Felicia – gastronomie tradiţională, Locul I Muzeul Presei şi 

Muzeul Jäger.   

Dintre competiţiile sportive menţionăm cele mai importante: Handbal feminin între 

reprezentativele de tineret ale României şi Serbiei şi întâlnirile dintre U.P.M. Timişoara cu 

Kikinda. 

Muzeul Stefan Jäger a găzduit activităţi de promovare atât a artiştilor din Jimbolia, cât 

şi a celor din regiune. Amintim dintre cele mai importante: Ianuarie: Exp. colectivă de pictură 

- expun artiştii plastici: Veronica Seracovan, Angela Chici, Iulia Dinescu; Februarie: Clubul 

Femina-exp. cu degustare de prajituri (Împreună cu cluburi ale femeilor din Serbia); Martie: 

 Lansare de carte -AGAVA autor Maria Pink; Expozitie de desen dedicată zilei de 8 Martie 

(Gradiniţele); Aprilie: Exp.colectivă de pictură: Farago Zoltan, Turmasu Ioan Sorin şi Deiana 

Milosav; Mai: Exp de minerale - Curator Dr.Andrei M-Kiss; Iunie: Expozitie Cercul de 

pictură pe sticlă si icoana tradiţională (copii); Octombrie: Clatita de aur - (Cuburi ale femeilor 

din Serbia); Noembrie: Expo.Lucru de mînă; cusături, lucruri croşetate; Decembrie; Expo 

colectivă de pictură  "Tranzit". 

Muzeul Presei „Sever Bocu” a organizat un număr mare de evenimente, dintre care 

amintim: În 19 februarie 2011 a fost marcată împlinirea a 80 de ani de la naşterea poetului 

Petre Stoica, prin deschiderea unei expoziţii şi editarea unui plic aniversar. În lunile aprilie şi 

mai am organizat la Muzeul de Artă din Timişoara două evenimente sub genericul Familii din 

istoria Timişoarei. Cu ocazia Zilelor Jimboliene am deschis o expoziţie având drept exponate 

doar piese dobândite în prima jumătate a anului din donaţii sau prin schimburi. Am participat 

cu lucrări la Congresul Naţional de Istorie a Presei (aprilie, Constanţa) şi două sesiuni de 

comunicări ştiinţifice desfăşurate în Timişoara. Este vorba despre: simpozionul Revoluţia din 

decembrie 1989 organizat de Consiliul Judeţean Timiş, Muzeul Banatului şi Memorialul 

Revoluţiei în 10 decembrie; simpozionul Istoria presei din Banat. Perioada interbelică, 

organizat de Academia Română – Filiala Timişoara, Institutul de Studii Banatice „Titu 

Maiorescu”, material prezentat – Rolul lui Alexandru Marta în apariţia publicaţiilor Astrei 

Bănăţene. De asemenea, în 24 septembrie, am luat parte la prima ediţie a Forumului 

Publiciştilor din Presa Rurală în Banat, desfăşurată la Şopotu Vechi (jud. Caraş-Severin). Sub 

semnătura conducerii muzeului s-au tipărit, la editura timişoreană David Press Print, două 

volume care valorifică patrimoniul nostru : Pe an un ban, pe lună o prună: Dimitrie Comşa şi 

apropiaţii săi şi Evoluţia presei timişorene în primii ani postbelici, ultima cu sprijinul 

Consiliului Judeţean Timiş. Prima dintre aceste cărţi, precum şi muzeul, s-au aflat în centrul 

atenţiei unei ediţii a emisiunii Dialog spiritual, realizată de Claudiu T. Arieşanu, şi difuzată pe 

TVR Timişoara şi TVR3 în luna martie. În ediţia din luna mai a revistei Magazin istoric a 

apărut un articol semnat de Vali Corduneanu, intitulat Ioan Oprea, îndreptări biografice. 

 

C.- Activitatea Bibliotecii orăşeneşti 

                 Biblioteca Orăşenescă “Mihai Eminescu” din Jimbolia a desfaşurat în anul 2011 activităţi  

specifice muncii de bibliotecă, precum şi o serie de activităţi culturale. 

               Astfel au fost împrumutate 13921 volume de carte, iar numărul de vizite la bibliotecă ale cititorilor  

a fost de 10523. Numărul cititorilor înscrişi la bibliotecă în anul 2011 a fost de 1752.   

      S-au întocmit bibliografii pentru lucrările de portofoliu ale elevilor la diferite discipline (literatură,  
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istorie, geografie, fizică, chimie, biologie, etc.). 

      Menţionez că elevii de la instituţiile de învăţământ din oraş reprezintă cea mai fidelă categorie de  

cititori ai bibliotecii. 

     Zilnic se completează situaţia statistică denumită PROBIP,care stă la baza calculului indicatorilor de  

activitate ai bibliotecii. 

   S-a făcut achiziţie de carte. În anul 2011 au fost achiziţionate 116 de volume care au fost  

inventariate şi catalogate. 

   Cărţile deteriorate au fost reparate. 

   Cititorilor restanţieri li s-au trimis somaţii, iar acolo unde a existat posibilitatea, au fost înştiinţaţi telefonic. 

   Şi în acest an biblioteca a semnat convenţii de parteneriat cu Grădiniţa cu program prelungit din Jimbolia  

şi cu Căminul pentru Persoane Vârstnice din Jimbolia. 

    Ca de fiecare dată la 15 ianuarie a fost omagiat poetul nostru naţional Mihai Eminescu. La aniversarea a  

161 de ani de la naşterea poetului, biblioteca a organizat o expoziţie de carte şi un recital de poezie susţinut  

de elevi de la Şcoala Generală Jimbolia. S-au depus flori la statuia poetului Mihai Eminescu.  

        În luna aprilie 2011 biblioteca a organizat o expoziţie de carte dedicată lui Emil Cioran(aniversarea a  

100 de ani de la naşterea scriitorului).  A fost organizat un concurs  „Cine ştie câştigă!” având ca tematică  

viaţa şi opera lui Emil Cioran. 

 

III. STAREA ADMINISTRATIVĂ 

 

1. Buget –contabilitate 

În anul 2011 s-au realizat, la bugetul local, încasări în sumă totală de 18.573.511 lei, în 

proporţie de 98,13 % faţă de prevederile bugetare aprobate. 

  Sumele defalcate din TVA alocate pentru finanţarea cheltuielilor de personal 

pentru învăţământul preuniversitar de stat, au fost în valoare de 3.965.000 lei, cu 705.000 lei 

mai mici decât în anul 2010. 

  Sumele alocate pentru finanţarea cheltuielilor pentru asistenţă socială, au fost în 

valoare de 346.000 lei, mai mici cu 521.000 lei fată de anul 2010. Facem precizarea că 

ajutorul social nu se mai plăteşte din bugetul local, începând cu anul 2011. 

  De asemenea, s-au alocat sume defalcate din TVA pentru finanţarea serviciilor 

publice comunitare de evidenţă a persoanelor, în valoare de 69.000 lei, acoperind în proporţie 

de 41% necesarul pentru funcţionarea acestui serviciu. 

  În anul 2011, s-au alocat sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor 

locale, în valoare de 547.000 lei şi sume defalcate din TVA pentru programul de dezvoltare a 

infrastructurii din spaţiul rural, în valoare de 850.000 lei. 

  Din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, s-a alocat suma de 975.000 lei 

pentru finanţarea investiţiilor la Spitalul Dr. Karl Diel din Jimbolia. 

  În anul 2011, s-au acordat subvenţii pentru finanţarea lucrărilor de cadastru 

imobiliar, în sumă de 34.930 lei. 

  În anul 2011, s-au acordat subvenţii pentru finanţarea ajutorului pentru 

încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni, în sumă de 45.138 lei, cu 60.708 lei mai mici decât în 

anul 2010, iar sprijinul financiar pentru constituirea familiei şi subvenţiile pentru acordarea 

trusoului pentru nou – născuţi nu s-au mai acordat în anul 2011.  

  Sumele încasate din donaţii şi sponsorizări se ridică la valoarea de 169.875 lei, 

fiind utilizate pentru finanţarea activităţilor culturale derulate pe parcursul anului 2011. 

  Pe parcursul anului 2011, în urma derulării proiectelor cu finanţare europeană, 

s-a primit suma de 1.459.757 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională.  
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  La partea de cheltuieli, plăţile efectuate din bugetul local au fost în sumă de 

18.409.346 lei, cu 301.611 lei mai mari decât în anul 2010,  rămânând un excedent de 164.165 

lei, la sfârşitul anului 2011. Procentul de realizare fiind  de 97,25% faţă de prevederile 

bugetare aprobate. Cheltuielile de personal au scăzut în anul 2011 cu  1.414.837 lei faţă de 

anul 2010, iar plăţile pentru bunuri şi servicii au crescut cu 1.033.049 lei faţă de anul 2010. 

Scăderea cheltuielilor de personal provine de la dimiuarea cu 25% a salariilor angajaţilor din 

instituţiile publice. 

  Structurate pe titluri de cheltuieli, plăţile s-au efectuat după cum urmează: 

  - cheltuieli de personal    5.769.644 lei 

  - bunuri şi servicii     5.220.089 lei 

  - dobânzi aferente datoriei publice interne  333.662 lei  

  - transferuri curente între unităţi      131.096 lei 

  - transferuri pentru finanţarea cheltuielilor de capital 

   din domeniul sănătăţii     1.031.985 lei 

  - alte transferuri  interne       227.457 lei 

  - proiecte cu finanţare din fonduri externe 

     nerambursabile     2.367.990 lei 

  - ajutoare sociale în numerar                  315.198 lei 

  - burse            16.405 lei  

  - asociaţii şi fundaţii        156.852 lei 

  - cheltuieli de capital     2.265.973 lei 

  - rambursări de credite interne    572.995 lei 

  Detalierea funcţională privind plăţile efectuate în anul 2011, din bugetul local, 

este următoarea: 

  - Autorităţi executive  lei    2.474.921 lei  

  - Serviciul public de evidenţă a persoanelor     167.326 lei 

  - Serviciul public de pompieri             286.442 lei 

  - Învăţământ preşcolar                  741.382 lei 

  - Învăţământ primar     1.995.992 lei 

  - Învăţământ secundar inferior      708.900 lei 

  - Învăţământ secundar superior   1.380.700 lei 

  - Învăţământ profesional       241.541 lei 

  - Spital              2.348.230 lei 

  - Biblioteci publice          89.344 lei 

  - Muzee         114.836 lei 

  - Casa de cultura     1.011.374 lei 

  - Sport          438.885 lei 

  - Întreţinere grădini publice, parcuri, zone verzi 1.345.140 lei 

  - Cămin pentru persoane vârstnice               103.396 lei 

  - Asistenţă socială în caz de boli şi invalidităţi    582.365 lei 

  - Ajutoare sociale                     14.104 lei 

  - Centrul de zi “Nu mă uita”       789.983 lei  

  - Locuinţe         114.638 lei 

  - Alimentare cu apă     1.322.995 lei 

  - Iluminat public        312.489 lei 

- Alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor 

  şi dezvoltării comunale       686.160 lei 

- Salubritate şi gestiunea deşeurilor      120.500 lei 
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- Străzi          587.692 lei 

- Transport şcolar          96.349 lei 

   

  În ceea ce priveşte finanţarea instituţiilor publice din venituri proprii, încasările 

realizate în anul 2011 sunt în sumă de 9.513.006 lei, fiind formate din venituri din proprietate 

– 13.081 lei, taxe şi alte venituri din învăţământ – 283.132 lei, venituri din sănătate – 

6.427.182 lei contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate – 528.671 lei,  încasări din taxe 

de piaţă – 84.967 lei, venituri din taxe stabilite la cimitir – 48.334 lei,  încasări la copiat acte – 

304 lei, taxă păşunat – 14.100 lei, subvenţii pentru instituţii publice – 2.085.381 lei şi sume 

primite din Fondul European de Dezvoltare Regională  – 27.854 lei. 

  La partea de cheltuieli, fondurile au fost utilizate pentru finanţarea 

învăţământului preşcolar şi liceal – 256.710 lei, sănătate – 7.983.553 lei, asistenţă acordată 

persoanelor în vârstă – 1.359.092 lei, cheltuieli în domeniul agriculturii – 18.114 lei, 

activitatea “Piaţa” – 49.165 lei şi pentru activităţile “Copiat acte” – 4.090 lei şi “Cimitir” – 

57.457 lei. 

 

 2. IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE 

În cursul anului 2011, din total venituri provenite din impozite şi taxe  locale în sumă 

de 4.830.688 lei, s-au încasat 3.890.063 lei, gradul de încasare fiind de 80,54%. Procentul cel 

mai mare s-a încasat la impozitul teren extravilan  98,43%,  impozit şi taxa pe teren de la 

persoane juridice 87,96%, la  impozitul si taxa pe cladiri de la persoanele juridice 82%, iar la 

concesiuni si inchirieri gradul de colectare a fost de 87,57%. Cele mai mici procente la 

încasari s-au realizat la impozitul pentru mijloace de transport persoane fizice de 65,61%. 

In ceea ce priveşte încasările la chirii persoane fizice acestea au fost de 284.149 lei( 

debit + rămăşiţă), încasările provenite din chirii persoane juridice fiind de 42.036 lei. In cursul 

anului 2011, figurau în evidenţele noastre un număr de 389 contracte chirie locuinţă şi 320 

contracte chirie teren. Tot în cursul  anului 2011 s-au vândut 8  locuinţe la Legea nr.112/1996 

şi s-au prelungit 115 de contracte de închiriere, s-au încheiat 16 contracte de subînchiriere, s-

au repartizat 11 locuinţe, s-au încheiat 2 contracte pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea 

de locuinţe, s-au primit 89 noi cereri de locuinţă din fondul locativ de stat precum şi ANL şi s-

au atribuit gratuit în proprietate 4  terenuri aferente locuinţelor cumpărate la Legea 

nr.112/1996. 

În cursul anului 2011 s-au întocmit un numãr 1133 dosare de executare silită, din care 

pentru persoane juridice un număr de 23 şi pentru persoane fizice 1110, pentru restanţe la 

impozit clădiri, impozit teren, impozit mijloace de transport, teren extravilan şi chirii curte şi 

teren şi amenzi, ponderea cea mai mare.  Tot în cursul anului 2011, s-au efectuat un număr de 

154 de popriri în sumă totală de 364.201 lei, din care pentru persoane juridice s-au făcut 

popriri în sumă de 255.722 lei, Regionala CF Divizia Patrimoniu  cu 128.392 lei, SC MA&PA 

28.152, SC OBLAZ cu 10.627 lei, SC GEMUSSE GARTEN 18.429 lei, SC OTI DAV cu 

6162 lei, SC ZAPPE AND SOHN cu 6087 lei şi SC Romulus Invest cu 19.646 lei. Pentru 

persoanele fizice popririle au fost în număr de 121, în sumă totală de108.479 lei. Popriirile 

pentru persoane fizice au fost atât pentru impozit teren şi clădiri, chirie precum şi amenzi. In 

cazul multor contribuabili, la primirea somaţiilor şi titlurilor executorii, s-au plătit restantele 

către bugetul local. In urma popriilor effectuate pentru persoanele fizice au fost recuperate 

85.424 lei din cei 108.479 lei, popriirile continuând pentru cei la care nu s-a stins întregul 

debit. 

La 31.12. 2011, în evidenţele Serviciului de Impozite şi Taxe Locale existau amenzi 

contravenţionale în sumă de 397.927 lei, amenzi insolvabile în sumă de 198.577 lei, iar pentru 
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suma de 89.309 lei fiind întocmite un număr de 63 de dosare de insolvabilitate şi trecerea 

acestor dosare în evidenţă separată. In evidenţa serviciului există un număr de 778 de dosare 

pentru contribuabilii, persoane fizice şi juridice, cu amenzi contravenţionale.  In cursul anului 

2011 s-au încasat 285.092 lei venituri provenite din amenzi . In cursul anului 2011 s-au 

întocmit pentru amenzile contravenţionale un numãr de 683  instiinţări de platã şi 699 de 

somaţii şi titluri executorii, iar un număr de 31 de dosare sau fost trimise spre executare la 

primãriile unde au domiciliul contravenienţii, suma totală a amenziilor trimise spre executare 

la alte primării fiind de 31.869 lei. 

In cursul anului 2011, gradul de încasare al amenziilor a crescut foarte mult faţă de anii 

anteriori, acesta fiind de 73%, în cursul anului făcându-se numeroase popriri la locurile de 

muncă a celor cu amenzi. Tot în  cursul anului 2011 un număr mare de amenzi au fost 

intocmite persoanelor de etnie romă pentru diverse motive, aceste persoane deţinând şi 

ponderea cea mai mare în cadrul dosarelor de insolvabilitate şi a sumelor insolvabile, fiind 

persoane fără un loc de muncă şi fără bunuri care pot face obiectul executării silite. 

De asemenea în cursul anului 2010 s-au înregistrat la Serviciul Impozite şi Taxe 

Locale un numãr de 457  solicitări scrise venite din partea contribuabililor, persoane fizice şi 

juridice, pentru diverse probleme privind impozite, taxele locale, chirii teren şi 

locuinţă., pentru care s-a încercat intotdeauna să se găseascã o rezolvare . 

În evidenţa Serviciului de Impozite şi Taxe Locale Jimbolia, există un numãr de 

5.012 poziţii de rol privind persoanele fizice şi un număr de 501 poziţii de rol privind 

persoanele juridice. In evidenţele noastre figurează deasemenea un număr de 67 dosare privind 

scutirea de la plata impozitului de clădiri şi a impozitului pe teren pentru 

persoane handicapate de gradul I , şi un numãr de 204 de dosare pentru persoanele 

fizice care beneficiază de scutiri la impozit clădiri, teren şi mijloace de transport, din categoria 

veteranilor de război, văduve de veterani de război, dar nerecăsătorite, deportaţi, strămutaţi. In 

Serviciul de Impozite şi Taxe Locale se află în derulare la nivelul 

anului 2011 un număr de 188 contracte de concesiune şi 18 contracte PSI. 

În anului 2011, Serviciul de Impozite şi Taxe Locale a eliberat un număr de 17 

autorizaţii de funcţionare eliberate în baza Legii nr. 650/2002 privind comercializarea 

produselor şi serviciilor de piaţă. 

 

3. SERVICIUL URBANISM 

S-au efectuat deplasări în teren pe străzile din oraşul Jimbolia în vederea descoperirii 

depozitelor clandestine de deşeuri urbane şi a eliminării acestora împreună cu SC RETIM SA 

– operatorul serviciilor de salubrizare în oraşul Jimbolia şi SC PEISAJ HOSTA SRL – 

operatorul serviciilor de întreţinere a domeniului public şi privat. 

În anul 2011, s-au eliberat 89 de autorizaţii de construire/desfiinţare şi 181 certificate 

de urbanism şi s-au aplicat 2 amenzi contravenţionale în conformitate cu Legea nr. 50/1991 

republicată, precum şi 11 amenzi contravenţionale conform Hotărârii Consiliului Local al 

oraşului Jimbolia nr. 84/2007, completată cu Hotărârii Consiliului Local al oraşului Jimbolia 

nr. 198/21.10.2010. 

S-a răspuns la un număr de 164 de adrese şi petiţii venite din partea cetăţenilor şi a 

instituţiilor publice. 

S-au întocmit 81 de referate de consiliu în vederea emiterii de Hotărâri ale Consiliului 

Local al oraşului Jimbolia. 

 Anul 2011 a început cu deschiderea evidenţelor primare şi  copletarea datelor în  

registrului agricol. 
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 În toamna anului 2011 am primit regitrele agricole pentru perioada 2010 -2014 unde 

fiecare poziţie conţine 11 capitole cu câte 10 pagini la fiecare pozizie. În anul 2011 au fost 

completate 26 registre, urmând ca în cursul anului 2012 să înceapă itroducerea acestor date  pe 

calculator. 

 S-au întocmit adeverinţe  privind subvenţia pe suprafaţă  . 

 Pe parcursul anului am soluţionat toate cererile pentru eliberarea adeverinţelor 

solicitate de cetaţenii oraşului, necesare pentru şomaj, asigurare de sănatate, bursă pentru 

copii, ajutor pentru încălzire şi alte adeverinţe solicitate de persoane fizice sau societăţi. 

 Am participat la acţiunea de subvenţionarea agricultorilor din Jimbolia eliberând peste 

230 de adeverinţe . 

S-au luat măsuri pentru înregistrarea vehicolelor neînmatriculabile  şi echiparea 

corespunzătoare conform H.C.L.. 

 În anul 2011 s-au înregistrat un număr de  200 mopede, 20      tractoare şi 15 remorci. 

 În anul 2011 păşunea a fost concesionată crescătorilor de animale care beneficiază de 

subvenţia pe suprafaţă, bani care vor fi folosiţi numai pentru întreţinerea păşunii şi 

îmbunătăţirea acesteia ca şi calitate. 

 Au fost făcute nenumărate verificări în teren pentru buna desfăşurare a activităţii de 

păşunat şi de urmărire a crescătorilor de ovine pentru a nu distruge culturile de cereale prin 

păşunare şi călcare. 

 Împreună cu reprezentantul DADR Timiş, am participat la evaluarea pagubelor făcute 

de animale la culturile particularilor cât şi la aplanarea conflictelor între proprietarii de 

terenuri care nu au respectat semnele de hotar la semănat sau recoltat. 

 Împreună cu reprezentanţii APIA am participat la identificarea parcelelor şi eliberarea 

de adeverinţe pentru subvenţiile pe suprafaţă. 

 S-au eliberat un număr de 22 de titluri de proprietate conform Legii 247/2005. 

 Am participat la şedinţele  de fond funciar ale comisie tehnice şi comisiei judeţene , la 

întocmirea proceselor verbale de delimitare împreună cu reprezentanţii ADS Timiş şi OCPI 

Timiş. 

 Pe lănga activitatea stabilită prin fişa postului am participat şi la alte probleme curente 

ale Primăriei. 

Principalele acţiuni avute în vedere în domeniul situaţiilor de urgenţă au fost:  

    ▪ pregătirea personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă civilă din 

administraţia publică locală, de la nivelul instituţiilor publice şi agenţilor economici prin 

şedinţe teoretice şi practice, cursuri şi convocări;  

    ▪ realizarea măsurilor de protecţie a populaţiei şi animalelor, bunurilor materiale, valorilor 

de patrimoniu şi factorilor de mediu conform situaţiilor de risc la care ar putea fi supus 

teritoriul administrativ, prin evacuare, adăpostire şi asistenţă sanitară; 

    ▪ stabilirea forţelor şi mijloacelor pentru realizarea unui nivel al capacităţii de răspuns cât 

mai apropiat nevoilor determinate de numărul şi gradul de pericol al surselor de risc luate în 

evidenţă şi monitorizate; 

    ▪ elaborarea prognozelor privind urmările probabile ale producerii unor dezastre, calculul 

necesarului de forţe şi mijloace de intervenţie pentru diferite variante;  
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    ▪ instruirea populaţiei neîncadrate, a elevilor, în vederea însuşirii regulilor de comportare 

înainte, pe timpul şi după producerea dezastrelor sau acţiunilor militare, precum şi pentru 

acordarea autoajutorului sau a primului ajutor, în caz de dificultate;  

    ▪ realizarea măsurilor necesare pentru informarea oportună a factorilor de decizie şi 

alarmarea populaţiei referitor la iminenţa producere a dezastrelor naturale şi/sau tehnologice;  

    ▪ asanarea teritoriului de muniţia rămasă neexplodată în urma conflictelor militare;  

    ▪ luarea în evidenţă a tuturor surselor şi zonelor de risc natural şi tehnologic existente pe 

teritoriul administrativ al oraşului;  

Ca şi activităţi concrete desafăşurate în domeniul situaţiilor de urgenţă amintim: 

- controale pe linie PSI la gospodăriile cetăţeneşti s-au efectuat în proporţie de 84% iar la 

agenţii economici doar la cei care au contracte de intervenţie cu S.V.S.U, total 18 societăţi. 

-în perioada 01.01.-31.12.2011, Serviciul voluntar pt. situaţii de urgenţă a intervenit la un 

număr 8 incendii anuntate prin ISU la nr. de urgentă 112, din care 3 la gospodarii şi 5 la 

vegetaţie uscată, mirişte, din care una intervenţie în afara localităţii, la Checea, în sprijinul 

serviciului voluntar Carpinis. Alte două intervenţii la accidente rutiere şi 15 intervenţii  la 

vegetaţie uscată, mirişti la care SVSU a intervenit ca urmare sesizărilor primite la nr. de 

urgenţă local 0256 360312; 

- două aplicaţii de intervenţie şi evacuare la incendiu ordonate de I.S.U. Timiş care au avut loc  

la Liceul M. Eminescu şi la Sumida. 

- locul  3 la concursul profesional cu serviciile voluntare, faza judeţeană, organizat la Giroc de 

I.S.U. „Banat” Timiş 

-pregătirea lunară a membrilor voluntari, conform planului tematic 

Întocmirea şi prezentarea  spre aprobarea, la I.S.U. Timiş a documentelor de planificare pentru 

anul 2011: 

- Planul cu principalele activităţi; 

   -    Planificarea şi evidenţa pregătirii  

Întocmirea  documentelor de conducere: 

- actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor  

- actualizarea Planului de management  la dezastre 

Participarea personalului de conducere la convocările conduse de I.S.U. Banat 

  -doua convocări de pregătire cu durata de 3 zile, conduse de I.S.U. Banat 

  -o convocare de pregătire cu preşedinţii Comitetelor locale pt. situaţii de urgenţă conduse de 

I.S.U. Banat  

 -convocări de pregătire trimestriale a personalului cu atribuţii în domeniul situaţiilor de 

urgenţă, conduse de I.S.U. Banat 

 -participarea la cele 4 exerciţii generale de înştiinţare judeţene, primind mesajele referitoare la 

situaţii de urgenţă şi confirmând despre aceasta. 

 -organizarea concursurilor şcolare de în domeniul situaţiilor de urgenţă, faza pe şcoală si 

participarea la faza pe judeţ, desfăşurată în lunile mai- iunie;  

Înaintarea semestrial a sintezei privind funcţionarea mijloacelor de transmisiuni, 

informatică, înştiinţare şi alarmare din dotare;  

În total, la activităţile de pregătire pentru situaţii de urgenţă civilă din anul 2011, au 

fost angrenaţi un număr de 124 persoane, din totalul de 139  programaţi, ceea ce reprezintă  

procentual 87% prezenţă. 
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Activităţi curente în cadrul Serviciului urbanism: 

Pregătirea documentelor, dosarelor cu ocazia licitaţiilor publice pentru concesionarea 

unor terenuri pentru construcţii (2 obiective). 

Pregătirea documentelor, dosarelor cu ocazia licitaţiilor publice pentru atribuirea 

următoarelor contracte de lucrări, servicii: 

- reparaţii drumuri şi trotuare 

- Reabilitare si extindere a centrului de zi pentru copii cu dizabilitati <Nu ma uita> din  

Jimbolia, cu două mobiective 1. Managementul proiectului şi 2.  Lucrările de reabilitare 

- Reabilitarea, modernizarea, echiparea Ambulatoriului Integrat de Specialitate al 

Spitalului Orasenesc 

- Lucrări de Reconstrucţie ecologică forestieră prin împăduriri pe terenuri agricole 

degradate constituite în perimetrul de ameliorare „Jimbolia”, Orasul Jimbolia – judeţul 

Timiş, în suprafaţă de 47,71 ha 

- Reabilitarea străzii Ion Vidu 

Participarea ca membru în comisia de licitaţie, evaluare, privind achiziţiile publice de 

bunuri, servicii şi lucrări. 

Întocmirea unui număr de 39 referate pentru proiecte de hotărâri înaintate    Consiliului 

local.   

Evidenţa cererilor şi întocmirea tabelui de prioritate cu persoanele care beneficiază de 

prevederile Legii nr. 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor în atribuirea unui teren pentru 

construirea unei locuinţe proprietate personală 

În relaţia cu ENEL Energie, organizarea acţiunilor pentru întreţinerea şi repararea 

sistemului de iluminat public al oraşului, înaintarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor 

de amplasament pentru diverse proiecte, precum şi cele de racordare la energie electrică a 

diferitelor obiective de interes public 

Întocmirea documentelor şi a formalităţilor necesare în vederea depunerii la O.C.P.I. 

Timiş, pentru realizarea diferitelor operaţiuni de cadastru şi carte funciară, în scopul 

actualizării inventarului bunurilor imobile aflalte în patrimoniul public şi privat al oraşului 

Jimbolia 

Asigurarea unui climat favorabil de viaţă cetăţenilor din punct de vedere al Mediului, 

este în permanenţă în atenţia conducerii administrative a oraşului Jimbolia. 

In vederea înbunătătirii mediului  ambiental  prin  eforturi proprii s-au  plantat peste 

1500 pomi ornamentali de asemeni s-au plantat răsaduri de flori şi butaşi de trandafiri , 

aceştia, prin lucrări de întreţinere au fost menţinuti în stare de igienă culturală ridicată 

mărindu-le ciclurile de viaţă. 

In cursul anului 2011 sau executat două tratamente împotriva ţînţarilor si a 

dăunătorilor la pomii de pe domeniul public. 

In domeniul informării de Mediu , prin expuneri, publicatiile locale şi anunturi s-a 

procedat la educatia cetăţenească în cea ce priveşte: 

- reducerea cantităţilor de deşeuri menajere 

- depozitarea selectivă a  deşeurilor în vederea  reciclării 

- conştientizarea agricultorilor de a nu da foc miristilor, a altor vegetale . 

Am reusit să reducem depozitele clandestine de deşeuri însă în acest domeniu mai 

avem de lucrat la mentalitatea unor cetăţeni care  mai aruncă la întîmplare  

Activitatea de colectare a deseurilor din gospodăriile populaţiei s-a desfăsurat conform 

graficelor stabilite, micile sincope au fost remediate imediat, prestatorul deşeurile menajere, 

fapt pentru care s-au aplicat avertismente si amenzi .SCRetim SA a pus la dispoziţie 

cetăţenilor pubelele necesare  . 
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În anul 2011 am implementat colectarea selectiva a deseurilor în instituţiile publice asa 

cum prevede L- 132/2010. 

În acest an, la recomandarea Ministerului Mediului am implementat campania de 

colectare a deseurilor electrice, electronice si electrocasnice organizată în ultimele două zile a 

fiecărui 

trimestru, acţiuni considerate reusite prin cantităţile colectate. 

În conformitate cu HG.349/2005, Primăria Jimbolia a avut ca sarcină închiderea 

deponeului de deseuri , precum si execuarea lucrărilor de acoperire, sarcină  în curs de 

realizare cu finalizare în 2012. 

În cea ce priveste activitatea de alimentare cu apă a oraşului,  prestatorul de servicii 

societatea   Aquatim Timisoara a asigurat debitul necesar în permanenţă, avariile apărute au  

fost imediat remediate.  Deasemeni s-a construit bazinul de stocare si tratarea apei potabile, 

asigurându-se apa permanent. 

 

4.- SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR 

 

Activitatea serviciului cuprinde două domenii importante pentru orice persoană: starea 

civilă şi identitatea persoanei. 

Serviciile sunt asigurate pentru locuitorii oraşului Jimbolia şi locuitorii celor 4 comune 

arondate şi anume Cărpiniş, Comloşu Mare, Iecea Mare şi Lenauheim, respectiv pentru o 

populaţie activă de 33.944 de locuitori la finalul anului 2011. 

Activitatea în domeniul evidenţei persoanelor, în date statistice, se prezintă astfel: 322 de 

naşteri înregistrate, 3240 de acte de identitate eliberate, 1847 de schimbări de domiciliu 

operate, 682 de schimbări de domicilii ale copiilor sub 14 ani, 325 de menţiuni de stabilire a 

reşedinţei, 494 de verificări efectuate la solicitarea diferitelor instituţii sau persoane, 643 de 

verificări efectuate din oficiu pentru persoanele ce figurează cu acte de identitate expirate în 

Registrul Naţional de evidenţă a Persoanelor, 374 de sancţiuni contravenţionale aplicate cu o 

valoare totală de 13520 lei. Pe lângă aceste activităţi principale se desfăşoară o muncă 

permanentă de actualizare şi corecţie a datelor din evidenţa informatizată. 

În starea civilă au fost înregistrate 145 acte de naştere, 81 acte de căsătorie, 148 acte de deces, 

au fost eliberate la cerere 667 certificate de naştere, 171 certificate de căsătorie, 179 certificate 

de deces, 101 noi livrete de familie, 6 certificate de divorţ, 252 de extrase uz oficial ale actelor 

de stare civilă aflate în arhiva de stare civilă, 74 de dovezi privind înregistrarea în actele de 

stare civilă, inclusiv dovezi de celibat. Am completat 59 de formulare pentru obţinerea 

drepturilor de asigurări sociale în străinătate, s-u efectuat verificări la solicitarea instanţelor în 

13 cazuri de înregistrare tardivă, am rectificat 9 acte, am operat pe marginea actelor 19 

menţiuni primite din străinătate şi 467 de menţiuni din oficiu sau primite de la alte servicii de 

stare civilă.  

A fost asigurat un program de lucru cu publicul la ghişeu ce a satisfăcut nevoile solicitanţilor. 

  

 5.- SERVICIUL ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ LOCALĂ, INTEGRARE 

EUROPEANĂ, RELAŢII PUBLICE, RELAŢII INTERNAŢIONALE  

            SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2011 

A. Compartimentul Administraţie Publică Locală,  Relaţii Publice: 

     a) Relaţii publice 

- informarea cetăţenilor asupra drepturilor ce le revin potrivit Legii 544/2003, privind liberul 

acces la informaţiile de interes public şi al Legii 52/2001, privind transparenţa decizională în 
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administraţia publică, prin postarea de afişe explicative la sediul Primăriei şi în diferite locuri 

din oraş; 

- au fost editate patru numere din Buletinul informativ al Primăriei, care a informat 

comunitatea despre activităţile primăriei şi asupra proiectelor derulate şi depuse spre evaluare 

şi finanţare. Buletinul informativ a fost distribuit gratuit la locuinţele din oraş şi postat pe 

pagina de internet proprie: www.jimbolia.ro ; 

- pe site-ul Primăriei Jimbolia au fost postate informaţii care, potrivit Legii 544/2003, sunt 

considerate ca fiind furnizabile din oficiu: program de funcţionare, program de audienţe, 

coordonatele de contact ale instituţiei, organigrama şi statul de funcţii, etc. Acelaşi site a 

găzduit în permanenţă informaţii despre principalele evenimente din oraş, însoţite de 

fotografii.  

- actualizarea permanentă şi modernizarea site-ului Primăriei Jimbolia, www.jimbolia.ro  

- realizarea de dosare de prezentare a oraşului, precum şi a unor agende şi calendare; 

- culegerea şi prelucrarea de informaţii privind activitatea curentă a Primăriei şi a proiectelor 

în derulare;  

- conceperea, editarea şi emiterea unor comunicate de presă, anunţuri şi note de presă; 

- convocarea diferitelor evenimente festive sau oficiale şi pregătirea acestora ( Festivalul 

Jimbo-blues, Raliul Jimboliei, Zilele Jimboliene, 1 Decembire – Ziua Naţională a României,  

Sărbătoarea de Ignat şi altele) 

- conceperea şi tipărirea de afişe şi diplome pentru diverse activităţi cultural-sportive 

- redactarea corespondenţei cu oficialităţile judeţene şi naţionale în scopul prezentării oraşului 

şi a problemelor cu care se confruntă; redactarea şi expedierea de scrisori către instituţii, 

investitori şi personalităţi din străinătate; redactarea răspunsurilor sosite pe e-mail către 

primar, din ţară şi străinătate; 

- redactarea răspunsurilor la Cereri de solicitare de informaţii publice pentru  trei  persoane 

fizice ; 

- organizarea a şase dezbateri publice, redactarea invitaţiilor şi expedierea acestora către 

persoanele interesate, precum şi postarea anunţului de dezbatere publică pe site-ul Primăriei; 

- afişarea datelor de desfăşurare şi a ordinii de zi a şedinţelor Consiliului local la sediul 

Primăriei şi  postarea Hotărârilor adoptate de către acesta pe site-ul Primăriei; 

 În perioada amintită, nu au existat şedinţe ale Consiliului local de dezbatere a 

Proiectelor de hotărîre care să nu fie publice. 

 b) Administraţie publică, secretariat, arhivă 

În anul 2011 au fost pregătite şi ţinute 26 de şedinţe ale Consiliului local din 

care:   12 şedinţe ordinare şi 14  şedinţe extraordinare şi au fost adoptate un număr de 257 

hotărâri vizând diverse probleme . 

Tot în această perioadă au fost emise de către primar un număr de 746  

dispoziţii vizând diverse probleme. 

Au fost eliberate un număr de 18 adeverinţe de nerevendicare terenuri sau 

imobile în vederea înstrăinării, au fost întocmite un număr de 3 contracte de vânzare-

cumpărare  - terenuri. 

În anul 2011 a fost rezolvată corespondenţa privind clarificarea situaţiei unor 

imobile revendicate conform prevederilor Legii nr.10/2001. 

În ceea ce priveşte activitatea Registraturii Generale, în anul 2011, s-au primit 

10.390 de materiale, din care 5.800 cereri diversificate (pentru eliberarea de adeverinţe, pentru 

necesarul de reparaţie construcţii, pentru  locuinte sociale şi pentru locuinţe A.N.L, cereri 

bugetare), documente, petiţii, înştiinţări, răspunsuri, facturi, oferte, etc., care au fost 

înregistrate. 

http://www.jimbolia.ro/
http://www.jimbolia.ro/
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      S-au redactat documente la cererea şefilor de compartimente, sau a primarului, s-a 

pregătit mapa de corespondenţă şi s-au înregistrat toate documentele care au fost expediate 

compartimentelor, serviciilor instituţiei în timp util; s-a ridicat corespondenţa de la Oficiul 

Poştal Jimbolia, au fost recepţionate şi efectuate legături telefonice; s-au primit şi expediat 

documente prin fax, în format electronic; s-a oferit asistenţă pentru completarea formularelor 

tipizare, a cererilor; s-a pregătit sala de consiliu pentru şedinţe sau pentru diferite activităţi 

organizate; s-au stabilit întâlnirile primarului şi programarea audienţelor; informare privind 

actele necesare pentru rezolvarea problemei, oferirea informaţiilor publice (afişaj citaţii, 

bilanţuri, patrimoniul localităţii, tabele nominale pentru locuinţele sociale, anunţurile publice, 

lista impozitelor ).         

        Pe lânga acestea, s-au acordat îndrumări privind posibilele căi de urmat pentru 

soluţionarea problemelor. 

        Materialele înregistrate au sosit prin poştă, curier şi de la persoane fizice, şi prin format 

electronic. 

       Au fost expediate plicuri, colete în valoare de 16.658 lei. 

S-a discutat periodic asupra modului de rezolvare a problemelor sesizate prin telefon, 

primirea şi înregistrarea notelor telefonice, oferirea informaţiilor telefonice sau ghidarea 

cetăţeanului. 

La arhivă,  în perioada 1.01-31.12.2011 s-au preluat şi verificat de la compartimente, 

conform Legii 16/1996, pe baza de inventare, dosarele create de acestea. 

S-au cercetat diferite dosare, registre, etc. din cele două depozite de arhivă, în vederea 

eliberării de certificate şi adeverinţe solicitate de cetăţeni, pentru dobândirea unor drepturi, în 

număr de 48 cereri; 

Se lucrează la selecţionarea fondului “Sfatul Popular al oraşului Jimbolia”, perioada 

1969 – 1989,  pentru  predarea lor la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Timişoara,  a 

fondului « CAP Jimbolia » şi fondul « Primăria Oraşului Jimbolia », perioada 1990 – 2009,  

pentru înlăturarea materialului arhivistic cu termenele de păstrare expirate. 

Având în vedere gradul ridicat de umezeală din depozitele de arhivă, s-a efectuat 

curăţarea mucegaiului de pe coperţile dosarelor şi registrelor afectate, pentru a crea condiţii de 

păstrarea optimă a materialului arhivistic cu termen de păstrare « PERMANENT ».  

B. Compartimentul Integrare Europeană 

 În cadrul acestui compartiment au fost elaborate şi depuse spre finanţare 

nerambursabilă din fonduri ale Uniunii Europene şi ale Guvernului României mai multe 

proiecte. 

 Dintre acestea, următoarele proiecte au primit finanţare nerambursabilă şi au fost deja 

implementate în cursul anului 2011: 

      Reabilitarea şi modernizarea Casei de Cultură din Jimbolia 

          Guvernul României 

 Următoarele proiecte elaborate în 2009 şi în 2010 care au primit finanţare nerambursabilă 

sunt în stadiu de implementare: 

1.  BANATUL VERDE – cooperare transfrontalieră în protecţia   

      mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi Jimbolia(„Green Banat”)  

 I.P.A. ROMÂNIA - SERBIA  2007-2013                                                    

 Total RO: 168.335 euro 

 Cofinanţare: 3.366,70 euro  

      2. Fără frontiere – media care uneşte popoare (Without     

        Frontiers – Media,   Connecting People)                                                    

              ROMÂNIA - UNGARIA  2007-2013 
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              Total RO: 37.131 EURO 

   Cofinanţare: 743 EURO 

           3. Dans şi muzică fără frontiere                                              =  

               ROMÂNIA - UNGARIA  2007-2013 

               Total RO : 22.058 EURO 

               Cofinanţare: 441,16  EURO  

4. Dezvoltarea rețelei regionale de securitate alimentară de legume   

            și fructe și a unei piețe comune (Establishment of a regional fruit   

             and vegetables food safety network and a common product market  

              ROMÂNIA - UNGARIA  2007-2013 

              Total RO: 292.244 EURO 

  Cofinanţare: 5.845 EURO  

5. Baza sportivă din Clarii Vii 

   Guvernul României 

 Următoarele proiecte elaborate în 2009 au fost aprobate spre finanţare nerambursabilă 

şi au intrat în implementare în cursul anului 2012     

 1. Reabilitarea, modernizarea, echiparea ambulatoriului integrat de   

     specialitate al Spitalului orăşenesc Dr. Karl Diel  din Jimbolia 

Programul Operaţional Regional (POR)  Axa 3.1 

Valoare totală: 4.970.456,98 lei. 

Contribuţie proprie la proiect: 88.666,00 lei  

TVA (returnabil): 961.754,98 lei 

2. P.I.D.U, Dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane din   

    oraşul Jimbolia                                                                               

    P.O.R. Axa 1- Centre urbane 

      a. Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi   

         modernizare iluminat public în oraşul Jimbolia 

    Valoare totală: 23.569.901,62 lei 

    Contribuţie proprie la proiect:  4.904.682,42           

              TVA (returnabil):  4.503.876,90 lei 

      b. Achiziţionarea şi instalarea de echipamente de supraveghere   

         pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul  

        de frontieră Jimbolia 

    Valoare totală:  3.840.310,71 lei 

    Contribuţie proprie la proiect: 813.477,96 lei     

    TVA (returnabil): 736.384,08 lei 

   3. Reabilitarea, modernizarea, echiparea Căminului de zi pentru copii     

       cu dizabilităţi “Nu mă uita” din Jimbolia 

 P.O.R.  Axa 3.2 

 Total:  3.647.322,69 lei 

 Contribuţie proprie la proiect: 94.563,27 lei        

 TVA  ( returnabil ): 696.933,14 lei. 

 Următoarele proiecte elaborate în 2009 şi 2010 sunt depuse şi se află în stadiul de 

evaluare spre a obţine finanţare nerambursabilă: 

           1. Modernizare centru civic în orasul Jimbolia (III)  

    P.O.R.  Axa 5.1 

    Valoare totală: 14.874.385,91 lei 

    Cofinanţare: 240.384,34 lei 
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    Cheltuieli neeligibile: 0 lei 

    TVA ( returnabil ): 2.855.169,22 lei 

           2.  Reabilitare şi modernizare străzi urbane în oraşul Jimbolia,   

           judeţul  Timiş                                                                   

           P.O.R. Axa 2.1 

                Valoare totală: 17.288.665,76 lei 

                Cofinanţare: 289.049,91 lei, 

                Cheltuieli neeligibile: 105.000,00 lei  

                TVA (returnabil):  2.731.170,15 lei  

  Proiect al Spitalului „ Dr. Karl Diel” aflat în implementare în cursul anului 2012, cu 

sprijin financiar din partea Consiliului Local Jimbolia (CLJ) 

                Cooperare transfrontalieră în scopul îngrijirii şi reabilitării    

                acute a pacienţilor 

                ROMÂNIA - UNGARIA  2007-2013 
               Total: 451.331 EURO 

               Contribuţie CLJ la proiect: 92.111 EURO 

C. Compartimentul administrator de reţea 

În cadrul activităţii de informatică s-au realizat următoarele pe parcursul anului 2011: 

1. S-a continuat optimizarea funcţionării reţelei de calculatoare din cadrul Primăriei, atât  din 

sediul central cât şi din celelalte locaţi: 

-  a fost actualizat serverul de e-mail al Primăriei pe un calculator aflat în sediul central; 

- s-a mărit nivelul de securitate al datelor printr-o nouă politică de gestionare a adreselor de 

internet şi printr-un firewall performant, precum şi prin software antivirus. 

2. A fost îmbunătăţită activitatea unor servicii ale Primăriei, prin upgradarea sistemelor 

software integrate; 

- sistem client-server pentru eficientizarea activităţii camerei agricole; 

- sistem de evidenţă pentru cimitirul oraşului Jimbolia; 

- extinderea cu noi funcţionalităţi a sistemului integrat de la Serviciul impozite şi taxe locale, 

pentru o mai bună servire a populaţiei; 

- actualizarea sistemului de personal-salarizare; 

-  actualizarea sistemului financiar-contabil; 

-  actualizarea programului de evidenţă şi plăţi a persoanelor asistate social, conform 

modificărilor legislaţiei în vigoare. 

3. S-a propus cuprinderea în bugetul de investiţii pe anul 2012 a necesarului de licenţe 

software pentru sistemele din dotare, precum şi completarea cu noi echipamente. 

4. S-a optimizat accesul la internet pentru unele locaţii din cadrul Primăriei şi a unităţilor 

subordonate prin upgradarea unui server Linux dedicat. 

5. S-au efectuat reparaţii in regie proprie la echipamentele din dotare pentru diminuarea 

cheltuielilor. 

6. S-au elaborat şi implementat măsuri de securizare a reţelei informatice, destinate protejării 

datelor, sistemelor hardware şi software. 

În afara celor enumerate mai sus, a fost asigurată buna funcţionare a echipamentelor din 

dotare, atât din punct de vedere hardware cât şi software, printr-o activitate susţinută, 

permanentă. 

D. Compartimentul Reţeaua Electronică a Comunității Locale 

 Reţeaua  Electronică  a  Comunităţii  Locale  din  Jimbolia  (RECL),  înfiinţată  prin  

proiectul Economia Bazată pe Cunoaştere derulat de Banca Mondială şi Guvernul 

României, cuprinde patru puncte de lucru: Punctul de Acces Public la Informaţii (PAPI), 
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Şcoala cu clasele I-VIII, Primăria şi Biblioteca Oraşului Jimbolia. Activităţile desfăşurate în 

RECL de către Vasile Pop – manager şi de către Silviu Stoian – administrator, de-a lungul 

anului 2011 sunt: 

 Participarea în calitate de aplicant principal la proiectul CONECT – parteneriat între 

cinci comunităţi, prin care centrele PAPI s-au acreditat ca centre de formare certificate 

CNFPA (Consiliul Naţional de Formare a Persoanelor Adulte); 

 Activităţi de promovare a comunităţii pe portalul www.ecomunitate.ro; 

 Multiplicarea Buletinului Informativ al Primăriei Jimbolia; 

 Implementarea proiectului de cooperare transfrontalieră HU-RO Fără fromtiere –  

Media care uneşte popoare; 

 Editarea unor materiale publicitare în cadrul diferitelor proiecte derulate de către 

Primăria Orașului Jimbolia; 

 Întocmirea documentației necesare înființării postului de televiziune Jimbolia TV; 

 Participare la organizarea unor evenimente cultural-artistice din orașul Jimbolia; 

 Filmarea de evenimente din Jimbolia, Sânnicolau Mare și Mako, apoi editarea și 

difuzarea materialelor filmate; 

 Mentenanţa site-ului  www.muzeulpresei.go.ro; 

 Organizarea inaugurării Centrului de Informare din cadrul Bibliotecii Orăşeneşti 

Jimbolia prin programul Biblionet; 

 Incluziune digitală pentru un număr de 10 persoane; 

 Participarea și câștigarea unui premiu la campania Hai pe net. 

 Servicii de editare, printare, copiere şi transmitere prin Internet de documente; 

 Servicii de achiziţie online; 

 Furnizarea către cetăţeni a unor informaţii din domeniul legislativ, utilizând 

programul Legis; 

 Participarea la diferite programe educative adresate copiilor şi adolescenţilor. 

 

 

 

      KABA GABOR 
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